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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAR 

Protocolo Processo Administrativo n.° 307/2022. 

Modalidade Pregão Eletrônico 

Objeto Registro de preços para futuro fornecimento de Armários 
Roupeiros. 

Justificativa: Este certame se destina ao fornecimento de armários roupeiros 
aos setores da Feas, visando renovar/substituir os que se 
encontram inutilizáveis pelo tempo de uso. 

Valor R$ 14.012,15 

Prazo de  con-  
tratação 

Sistema de Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses. 

Declaração de Disponibilidade de Recursos Financeiros 

Declaro que existe previsão financeira para pagamento da despesa da contratação 
no valor de R$ 14.012,15 (quatorze mil, doze reais e quinze centavos), conforme 
contrato de gestão, celebrado com o município de Curitiba, nos termos do disposto 
no artigo 5°, inciso I, da lei municipal n° 13.663/2010, para atender as metas 
definidas. 
Em 08/12/2022. 

ilso all'  
sessor Financeiro 

Nomeação de gestor e suplente 

Autorizo de acordo com a legislação vigente e, para assunção das obrigações 
constantes no artigo 17 do decreto municipal n.° 610/2019 e correlatos, ficam de-
signados os servidores Fabiana Martins  (mat.  1.427) e Francisco José  Koller (mat.  
4.459) como gestora e suplente, respectivamente, com a ciência dos envolvidos. 
Em: 08/12/2022. k 

1 --Sbiifredo Paulo Alves Paz 
Diretor-Geral 

Cientes, 
Titular: Fbiana Martins  
Ass.:  ( --YY)DAr---r  

Suplente: Francisco José  Koller  

Ass.:  
08/12/2022 08/12/2022 

S 



Curitiba, 08 de dezembro de 2022. 

,o 
C.‘ 

Sezifredo Paulo Alves Paz 

Diretor-Geral Feas 
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Declaração de autorizador de despesas 

Eu, Sezifredo Paulo Alves Paz, no uso de minhas atribuições legais e em 

cumprimento às determinações da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, 

declaro, na qualidade de Diretor-Geral, com fundamento no inciso Ill do artigo 13 do 

estatuto da Feas, que existe previsão de receita para fazer frente as despesas para 

o processo administrativo n.° 307/2022, conforme contrato de gestão, celebrado com o 

município de Curitiba, nos termos do disposto no artigo 5°, inciso I, da lei municipal n° 

13.663/2010, para atender as metas definidas. 



Saks,Urx -YnCuk,t,-7.0 

Fabiana Martins 
Gestora da contratação 

Curitiba, 08 de dezembro de 2022. 
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Justificativa  

Ref.:  Justificativa para aquisição de 
"armários roupeiros" para a Fundação 
Estatal de Atenção à Saúde. 
Processo Administrativo n°: 307/2022. 

Os materiais listados no termo de referência deste processo licitatório é 

essencial pois se destina ao fornecimento de armários roupeiros aos setores da 

Feas, visando renovar/substituir os que se encontram inutilizáveis pelo tempo de uso 

nas unidades Feas. 

Solicitamos para a aquisição destes produtos o Sistema de Registro de 

Preços pelo período de 12 meses para garantir que todos os itens estimados 

possam ser adquiridos em sua totalidade, porém conforme demanda periódica da 

Feas. 0 quantitativo foi estipulado a partir do consumo anual de tais itens. 

Por se tratar de produtos de uso comum no mercado e que podem ser 

objetiva e concisamente definidos, estes itens são considerados bens comuns e, 

portanto, totalmente aplicáveis A modalidade pregão. 

Por fim, considerando o disposto na legislação vigente este certame será 

exclusivo para participação de ME/EPP. 
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Termo De Referência 

Processo Administrativo n°: 307/2022. 

1. Objeto: 

Registro de preços para futuro fornecimento de armários roupeiros. 

2. Justificativa: 

Os materiais listados no termo de referência deste processo licitatório é 

essencial pois se destina ao fornecimento de armários roupeiros aos seto-

res da Feas, visando renovar/substituir os que se encontram inutilizáveis 

pelo tempo de uso nas unidades Feas. 

Solicitamos para a aquisição destes produtos o Sistema de Registro de 

Preços pelo período de 12 meses para garantir que todos os itens estima-

dos possam ser adquiridos em sua totalidade, porém conforme demanda 

periódica da Feas. 0 quantitativo foi estipulado a partir do consumo anual 

de tais itens. Por se tratar de produtos de uso comum no mercado e que 

podem ser objetiva e concisamente definidos, estes itens são considera-

dos bens comuns e, portanto, totalmente aplicáveis à modalidade pregão. 

Por fim, considerando o disposto na legislação vigente este certame  sera  

exclusivo para participação de ME/EPP. 

3. Descritivo Técnico Dos Produtos; Quantidades; Valores Máximos 
Permitidos. 

Item 01: 222026 / Armário Roupeiro em  Ago  8 portas com pitão para cadeado 

Armário roupeiro para vestiário com 08 portas, produzido em aço chapa 26 / 0,45mm 

de alta qualidade com tratamento  anti-ferruginoso, acabamento em sistema de 

pintura eletrostática a alta temperatura ep6xi para garantir maior durabilidade da cor 

e resistência a ferrugem. Deve possuir 8 portas com venezianas para ventilação, 

compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, que 
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garantam armazenamento de itens como bolsas, mochilas e entre outros. 0 

fechamento das portas deve ser através de pitão para cadeado. 

Características: Quantidade de Portas: 08; Cor: Cinza Padrão; Chapa: 26 / 0,45mm; 

Medida das Portas/ Vãos: 046Alt x 027Larg; Sistema de Ventilação: Veneziana; 

Fechamento: Pitão para Cadeado; Quantidade de cabides por porta: 0; Pés 

removíveis: Não; Desmontável: Não (Exceto portas que podem ser trocadas ); 

Pintura: Epóxi Pó; Medidas aproximadas: Altura: 197cm; Largura: 62cm; 

Profundidade: 35cm. 

Quantidade: 5 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 1.024,78 

Item 02: 215161 /Armário Roupeiro em  Ago  16 portas com pitão para cadeado 

Armário roupeiro para vestiário com 16 portas, produzido em aço chapa 26 / 0,45mm 

de alta qualidade com tratamento  anti-ferruginoso, acabamento em sistema de 

pintura eletrostática a alta temperatura epóxi para garantir maior durabilidade da cor 

e resistência a ferrugem. Deve possuir 8 portas com venezianas para ventilação, 

compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, que 

garantam armazenamento de itens como bolsas, mochilas e entre outros. 0 

fechamento das portas deve ser através de pitão para cadeado. 

Características: Quantidade de Portas: 16; Cor: Cinza Padrão; Chapa: 26 / 0,45mm; 

Medida das Portas/ Vãos: 046Alt x 027Larg; Sistema de Ventilação: Veneziana; 

Fechamento: Pitão para Cadeado; Quantidade de cabides por porta: 0; Pés 

removíveis: Não; Desmontável: Não (Exceto portas que podem ser trocadas); 

Pintura: Ep6xi P6; Medidas aproximadas: Altura: 198cm; Largura: 126cm; 

Profundidade: 42cm. 

Quantidade: 5 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 1.777,65 

4. Condições Gerais Para Cotação 

4.1. Os produtos cotados nesta Licitação deverão obrigatoriamente estar 

sujeitos ao regime da Vigilância Sanitária, quando se configurar o caso, 
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portanto deverão ter Registro ou Notificação ou ser Declarado Dispensado De 

Registro. 

4.2. Os produtos cotados deverão seguir as normas vigentes, conforme RDC 

n.° 185 de 22/10/2001, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministé-

rio da Saúde, assim como a legislação pertinente que venha a alterá-las. 

4.3. As embalagens individuais ou secundárias dos produtos devem 

apresentar: 

4.3.1. Identificação do fabricante e/ou do importador (conforme o caso), 

lote ou código que permita a rastreabilidade do produto para efeitos de 

garantia ou para indicação do momento de seu descarte. 

4.3.2. Data de fabricação. 

4.3.3. Prazo de validade. 

4.3.4. Identificação do produto (conteúdo da embalagem). 

4.3.5. Nome do responsável técnico legalmente habilitado para a função. 

4.3.6. Quando necessário a palavra "estéril" (indicando processo de 

esterilização). 

4.3.7. Condições de armazenamento, conservação e/ou manipulação do 

produto médico. 

4.3.8. Número de registro do produto médico, precedido da sigla de 

identificação da ANVISA. 

4.3.9. Os dados constantes na identificação da embalagem de transporte, 

no que se refere a lote, a data de fabricação e validade, nome do produto, 

quantitativo, entre outros, deverão corresponder ao conteúdo interno da 

mesma, ou seja, as embalagens primárias e de consumo. 

4.3.10. Texto e demais exigências legais previstas para o cartucho, 

rotulagem e embalagem devem estar em conformidade com a legislação 

vigente do Ministério da Saúde e Código de Defesa do Consumidor. 

4.3.11. Os produtos importados, que tenham numeração diferente do 

padrão brasileiro deverão apresentar identificação na embalagem 

Pagina 3 de 9 



Feas 

R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 
(41) 3316-5927 

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

individual do número correspondente do equivalente ao padrão 

brasileiro. 

4.3.12. As informações constantes nas embalagens devem estar em 

português, ou em idioma estrangeiro acompanhado de tradução para o 

português. 

4.4. A Feas poderá, caso julgue necessário, enviar o produto para análise em 

laboratório, e os custos correrão por conta da empresa Licitante. 

4.4.1. No caso do produto apresentar alterações em sua composição, 

aspecto,  etc.,  ou mesmo havendo denúncias, a empresa será informada e 

deverá providenciar analise do produto em laboratório oficial. No caso de 

discordância, a Feas se reserva o direito de realizar a análise sendo que o 

ônus será de inteira responsabilidade do fornecedor. 

4.5. Para os itens que deverão ser entregues esterilizados, serão aceitos os 

seguintes métodos de esterilização: óxido de etileno ou raios gama. As 

embalagens destes itens deverão seguir as normas preconizadas pelo método 

de esterilização adotado. 

4.6. Por ocasião da entrega, somente serão recebidos os produtos que 

apresentarem no mínimo os seguintes prazos de validade: 

Validade total do produto Mínimo remanescente requerido para 

aceitação quando da entrega 

3 a 5 anos 24 meses 

1 ano 8 meses 

2 anos 18 meses 

4.7. Caso o laboratório fabricante ou o produto venha a ser interditado, a 

empresa vencedora deverá substituir o produto por outro com a mesma 

composição e concentração, devendo previamente obter a homologação da 

Feas para o produto proposto para substituição, sem custo. 
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4.8. Entrega do material licitado: não serão aceitas modificações na 

quantidade, na apresentação (unidade) ou nas especificações do objeto 

licitado. Casos supervenientes serão avaliados pela Feas. 

4.9. A numeração e identificação dos produtos importados deverão seguir o 

padrão brasileiro. 

4.10. As embalagens de transporte devem apresentar as condições corretas de 

armazenamento do produto (temperatura, umidade, empilhamento,  etc.).  

4.10.1. Os produtos deverão estar acondicionados em embalagens 

originais de seu fabricante, contendo todas as identificações, quanto As 

características, validade do produto e a sua procedência. Texto em 

português. 

4.11. As licitantes deverão observar todas as características (descrição) dos 

produtos solicitados. Se no momento da entrega os produtos não 

corresponderem As especificações solicitadas, fica a empresa obrigada a 

efetuar a troca dos mesmos, dentro do período de 48h (quarenta e oito horas), 

sem  Onus  adicionais A Feas, caso em que não ocorrendo a troca, fica a 

empresa sujeita As penalidades previstas no Edital de Embasamento. 

4.12. A entrega dos insumos deverá ser efetuada em até 15 (quinze) dias 

consecutivos a partir do recebimento da Ordem de Compra, em qualquer das 

unidades sob gestão da Feas, a saber: 

4.12.1. Hospital do Idoso Zilda Arns-Hiza: localizado na Rua 

Lothário  Boutin,  n.° 90, Bairro Pinheirinho, Curitiba, Paraná; 

4.12.2. Centro Médico Comunitário Bairro Novo: localizado na 

Rua Jussara, n.° 2.234, Bairro Sitio Cercado, Curitiba, Paraná; 
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4.12.3. Unidade de Pronto Atendimento Tatuquara — UPA 

Tatuquara: localizada na Rua Jornalista  Emilio  Zo16 Florenzano, n.° 

835, Tatuquara, Curitiba, Paraná; 

4.12.4. Unidade de Pronto Atendimento Fazendinha — UPA 

Fazendinha: R. Carlos Klemtz, 1883— Fazendinha, Curitiba, Paraná; 

4.12.5. Almoxarifado Feas: Rua Cyro Correia Pereira, n.°667 

(Condomínio empresarial Valentini — Barracão 07a), Cidade Industrial 

de Curitiba, Curitiba, Paraná; 

4.12.6.UPA CIC: Rua Senador Accioly Filho, n.° 3370, Cidade 

Industrial de Curitiba, Curitiba, Paraná; 

4.12.7. UPA Boqueirão: Rua Professora Maria de Assumpção, n.° 

2590 — Boqueirão, Curitiba, Paraná; 

4.13. As entregas deverão ocorrer nas quantidades e locais determinadas na 

Ordem de Compra, no horário das 08 h As 11h3Omin e das 13 h As 16h30m1n 

de segunda a sexta-feira, livre de quaisquer outros encargos, sejam fretes, 

carretos, taxas ou outros presentes As Notas Fiscais correspondentes. 

Considerar-se-6 em mora no dia seguinte ao vencimento deste prazo. 

4.14. Caso a Feas julgue necessário, o Pregoeiro solicitará das proponentes 

informações, amostras e/ou documentos necessários para o correto julgamento 

e para a aprovação do produto (quando estiver em  lingua  estrangeira deverá 

apresentar tradução legalizada na forma da legislação brasileira). As 

informações solicitadas deverão ser apresentadas em até 48 h (quarenta e oito 

horas), a partir da solicitação feita através de Oficio ou  e-mail  pela 

Feas/Pregoeiro. A empresa deverá encaminhar as informações solicitadas no 

endereço que será indicado no documento enviado. 

4.15. As proponentes deverão cumprir o solicitado neste Anexo, sob pena 

de desclassificação dos itens. 
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5. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

5.1. As empresas cadastradas no SICAF ou no E-Compras deverão 

anexar No Mínimo 01 (um) Atestado De Capacidade Técnica,  forne-

cido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove 

que a empresa licitante já forneceu objeto igual ou similar em caracte-

rísticas com o objeto da presente licitação, conforme preconiza o  Art.  

30, inciso II e §1° da Lei 8666/93. Não serão aceitos atestados de em-

presas que pertençam ao mesmo grupo empresarial. 

6. Da proteção de dados 

1. A Contratada, por si e por seus empregados, obriga-se a atuar no 

presente Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de 

Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a 

matéria, em especial a Lei 13.709/2018, além das demais normas e políticas de 

proteção de dados de cada pais onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados 

dos clientes, o que inclui os dados da Contratante. No manuseio dos dados a 

Contratada deverá: 

1.1. Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e 

físicas apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de 

todos os dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, 

para garantir a proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, 

uso, modificação, divulgação ou perda acidental ou indevida; 

1.2. Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua 

permissão de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, 

copiados, modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da 

contratante; 

1.3. Garantir, que os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, 

com exceção da prévia autorização por escrito da contratante, quer direta ou 
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indiretamente. Caso a contratada seja obrigada por determinação legal a fornecer 

dados pessoais a uma autoridade pública, deverá informar previamente a 

contratante para que esta tome as medidas que julgar cabíveis; 

1.4. Notificar a contratante em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito da 

ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação das 

disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais pela Contratada, seus 

funcionários, ou terceiros autorizados de que venha a ter conhecimento ou suspeita. 

Paragrafo primeiro: 

A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas 

e danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de 

qualquer multa ou penalidade imposta à CONTRATANTE e/ou a terceiros 

diretamente resultantes do descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das 

cláusulas previstas neste capitulo quanto à proteção e uso dos dados pessoais. 

Paragrafo segundo: 

Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de 

utilização dos dados pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o 

tratamento e, em no prazo máximo de 30 dias, sob instruções e na medida do 

determinado pela CONTRATANTE, eliminará completamente os Dados Pessoais e 

todas as cópias porventura existentes (em formato digital, físico ou outro qualquer), 

salvo quando necessite mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra 

hipótese legal prevista na LGPD. 

Paragrafo terceiro: A CONTRATADA declara, por meio deste instrumento, 

que: 

I. Cumpre a legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados, 

especialmente a Lei 13.709/2018 ("Lei Geral de Proteção de Dados" ou "LGPD"), 

sem exclusão das demais normas setoriais ou gerais sobre o tema; implementando 
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todas as medidas técnicas de segurança da informação, disponíveis, além de 

medidas organizacionais para controle de acesso aos Dados Pessoais; 

. . 

Feas 

II. Atua como Controladora de Dados Pessoais, de forma autônoma e 

independente, nos termos da LGPD, respondendo pelas atividades de Tratamento a 

que tenha ingerência, incluídas aquelas conduzidas por seus empregados e, em 

nenhuma hipótese a CONTRATANTE será responsabilizada pelo Tratamento de 

Dados Pessoais realizados pela CONTRATADA." 

7. DO PAGAMENTO 

7.1. Os pagamentos serão efetuados no prazo de 30 (trinta) dias após a 

entrega do serviço e a avaliação completa e total dos itens pelo responsável 

designado pela CONTRATANTE, mediante apresentação da nota fiscal emitida pela 

CONTRATADA. 

8. DOS GESTORES 

Ficam designados como gestores e suplente do presente contrato, 

respectivamente: Fabiana Martins  (mat.  1.427) e Francisco José  Koller (mat.  4.459) 

como gestora e suplente, respectivamente, com a ciência dos envolvidos. 

Curitiba, 08 de dezembro de 2022. 

(FaZOrrrk, --Ynatt-ulv5 
Fabiana Martins 

Gestora da contratação 
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FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAÚDE 
t 
•  _JO Om  

Atargt lutle 

Declaramos, conforme contido no  Art.  28 do Decreto Municipal 610/2019 que, os preços praticados neste processo estão de acordo com os praticados no Mercado 

OBJETO: Aquisição de Armários Roupeiro para a Fundação Estatal de Atenção à Saúde 

Valor total apresentado R$ 14.012,15 (Quatorze mil, doze reais e quinze centavos) 

Considerando o descritivo solicitado, os valores orçados, pautando-se nos 

principios da economicidade e vantajosidade e, para garantir que pelo 

menos três empresas participem deste certame, optamos por utilizar para o 

imte 1 a média dos 4 menores valores orçados e para o item 2 a média de 

todos os valores orçados. 

Fabiana Martins 
Coordenadora de Compras 

P6gina 1 



Compras  
Rua Lothário Boutin, 90 

Pinheirinho — Curitiba/PR 
81.110-522 
3316-5942 

compras@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Curitiba, 19 de outubro de 2022. 

Justificativa das Escolhas dos Pregos 

No que diz respeito aos pregos escolhidos para referência, constantes no 

presente processo licitatório, informamos os critérios adotados: 

Item 1 (média dos 4 menores orçamentos): foi considerada a média dos 4 

menores orçamentos, visto que observou-se uma diferença muito significativa na outra 

proposta. 

Item 2 (média de todos os orçamentos): foi considerada a média de todos 

os orçamentos, visto que observou-se uma diferença muito significativa nas outras 

propostas. 

Desta forma salientamos que as escolhas tomadas para o estabelecimento 

dos pregos presentes neste processo licitatório têm, em suma, as seguintes justificativas: 

fuga de pregos inexequíveis ou exacerbados (constantemente presentes nos orçamentos) 

que geram, respectivamente, o fracasso do processo de compras pela falta de ofertas dado 

o baixo valor a ser pago pela instituição, e a majoração dos pregos, o que ataca o principio 

da economicidade. E ainda levam-se em consideração os preços praticados atualmente pela 

Feas para aquisição destes itens, frutos de registros de pregos anteriores. 

Ainda reiteramos que os pregos praticados no presente processo estão de 

acordo com os praticados no mercado e que as decisões visam à equilibrada e econômica 

aquisição dos itens por parte da Feas, sem que haja desnecessária majoração dos preços e 

que o principio da economicidade seja respeitado. 

Fabiana Martins 

Coordenadora de Compras Feas 



Central de Vendas: 

(41) 3346-3735 
(41) 99866-1041 

www.cwbaco.com.br  CWE3 AÇO 
MOBIUARIO:CORFORATIVO 

Proposta N° 4337 

Para  

FUNDACAO  ESTATAL  DE ATENCAO A SAUDE - PEAS 
CNPJ: 14814139000183, 
Rua Lothario Boutin, sin, Pinheirinho 
81110522 - Curitiba, PR  
Fone:  (41) 3316-5716, comprasfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Vendedor(a): Anadir A. Beraldin 

Aos cuidados de: JANE PAGLIARINI 

Itens da proposta comercial 

Número da Proposta 4337 

Data 14/10/2022 

Descrição do produto/serviço Código Un Qtd. Prego un. Preço total 

1 
ROUPEIRO 8 PORTAS SOBREPOSTAS Cl PITÃO 
P/ CADEADO — 1820X1225X360 

RSP-8 -  SMART UN  15 1.575,00 23.625,00 

Outros itens ou serviços 

• N° de portas: 8 

• Altura gabinete: 1820 mm + 80 mm pé nivelador 

• Largura gabinete: 1288 mm 

• Profundidade: 36 mm 

• Bitola #26 

• Fechamento: Pitão 

N° de Itens Soma das Qtdes Total outros itens Total dos itens Frete Total da proposta 

1,00 15 0,00 23.625,00 90,00 23.715,00 

Condições comerciais 

FORMAS DE PAGAMENTO: 

1 - 6 vezes no Cartão Crédito 

2- Dinheiro ou Cartão Débito 

3 - Depósito Bancário I  PIX 

4 -Transferência Bancária 

5 - Boleto Bancário (Mediante Aprovação de Crédito) 

Condições gerais 

Validade 7 dia(s) 

  



Observações 

CWB ACO COMERCIO MOVEIS LTDA i CNPJ: 36.379.886/0001-73 

BANCO ITAU 
AGENCIA:1538 1 C/C:41127-1 

Atenciosamente, 

Departamento de vendas 



Roupeiro 8 Portas com Pitão — W3 

• N° de portas: 8 

• Altura gabinete: 1820 mm + 80 mm pé nivelador 

• Largura gabinete: 1288 mm 

• Profundidade: 400 mm 

• Bitola #26 

• Fechamento:  Pit&  

  

14/10/2022 15:48 Zimbra 

Zimbra comprasfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

[Spam]  Orçamento - CWB  Ago  - Mobiliário Corporativo - no 4335 

De : Consultora de Vendas <do-not-reply@bling.com.br> sex.,  14 de  out.  de 2022 15:43 

Assunto :  [Spam]  Orçamento - CWB  Ago  - Mobiliário Corporativo - no 4335 0,1 2 anexos 

Para : comprasfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Responder para : CWB  Ago  <contato@cwbaco.com.br> 

Boa tarde, 
Segue orçamento conforme conversamos. 
Em caso de duvidas estou a disposição. 

Prezado Cliente, 

Segue proposta comercial como solicitado: 

1, 

IPCWB AÇO 
MOBILIÁRIO CORPORATIVO 

Central de Vendas: 

(41) 3346-3735 
(41) 99866-1041 

www.cwbaco.com.br  

Proposta N° 4335 

Para 
FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS 

Vendedor(a): Anadir A. Beraldin 

Aos cuidados de: JANE PAGLIARINI 

Itens da ro osta comercial 

Descrição do produto/serviço Código un  Qtd Preço 
un. 

Prego 
total  

1 LOCKER  8 PORTAS SOBREPOSTAS Cl PITA() P/ CADEADO — 
1820X1288X400 RSPL-8  UN  15 2.044,00 30.660,00 

Outros itens ou serviços 

No de itens Soma das Qtdes Total outros itens Total dos itens Frete Total da proposta 

1,00 15 0,00 30.660,00 90,00 30.750,00 

Condições comerciais 

FORMAS DE PAGAMENTO: 

1 - 6 vezes no Cartão Crédito 

2 - Dinheiro ou Cartão Débito 

htta://webmail.curitiba.prgov.br/h/printmessage?id=89195&tz=America/Sao_Paulo&xim=1  1/2 



14/10/2022 15:48 

3 - Depósito Bancário I  PIX 

4 -Transferência Bancária 

5 - Boleto Bancário (Mediante Aprovação de Crédito) 

Zim bra  

Condições gerais 

Validade 7 dias 

Observações 

CWB ACO COMERCIO MOVEIS LTDA I CNPJ: 36.379.886/0001-73 

BANCO ITAU 
AGENCIA:1538 I C/C:41127-1 

Atenciosamente, 

Departamento de vendas 

Qualquer dúvida entrar em contato. 

https://www.bling.com.bridoc.view.php?id=60c35118713d2a9cd4138e47d4091915 

Consultora de Vendas 

(41) 3346-3735 I (41) 99866-1041 (whats) 

40d1fc92354c561719d902f635eb424f.pdf 
40 KB 

https://webmail.cu  riti ba.prgov.br/h/pri  ntmessage?id=89195&tz=America/Sao_Paulo&xi m=1 ' 2/2 



JUSTO r2COYEIS aço 

15a  

COTAÇÃO DE PREÇOS 

FEAS, Fundação Estatal de Atenção à Saúde 
CNPJ: 14.814.139/0001-83 

PROPONENTE: 
RAZÃO SOCIAL: JUSTO MÓVEIS DE AÇO LIDA 
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.252.467/0001-36 e 90663967-00 
TELEFONE: (45) 9 9141-8013 -  E-mail:  gustavobigmetal@hotmail.com  

Item Descrição QTD Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 

/ 

Armário roupeiro para vestiário com 08 portas. Descrição: Produzido em  ago  
chapa 26 0,45mm de alta qualidade com tratamento  anti-ferruginoso, o 
acabamento em sistema de pintura eletrostática a alta temperatura epóxi, 
também garante maior durabilidade da cor e resistência a ferrugem. Possui 8 
portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios 
independentes sem divisórias internas, que garante que você consiga 
armazenar itens como bolsas, mochilas e entre outros. 0 fechamento das portas 
é através de pitão para cadeado. 
Características: Quantidade de Portas: 08; Cor: Cinza Padrão; Chapa: 26 / 
0,45mm; Medida das Portas/ Vãos: 092Alt x 027Larg; Sistema de Ventilação: 
Veneziana; Fechamento: Pitão para Cadeado; Quantidade de cabides por porta: 
2; Pés removíveis: Não; Desmontável: Não ( Exceto portas que podem ser 
trocadas); Pintura: Epoxi P6; ALTURA: 197cm; LARGURA: 60cm; 
PROFUNDIDADE: 036cm; PESO: 50kg. 

05 

R$ 
826,00 • 

R$ 
4.130,00 

2 

1/ 

Armário roupeiro para vestiário com 16 portas. Descrição: Produzido em  ago  
chapa 26 0,45mm de alta qualidade com tratamento  anti-ferruginoso, o 
acabamento em sistema de pintura eletrostática a alta temperatura epóxi, 
também garante maior durabilidade da cor e resistência a ferrugem. Possui 16 
portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios 
independentes sem divisórias internas, que garante que você consiga 
armazenar itens como bolsas, mochilas e entre outros. 0 fechamento das portas 
é através de pitão para cadeado. 
Características: Quantidade de Portas: 08; Cor: Cinza Padrão; Chapa: 26 / 
0,45mm; Medida das Portas/ Vãos: 092Alt x 027Larg; Sistema de Ventilação: 
Veneziana; Fechamento: Pitão para Cadeado; Quantidade de cabides por porta: 
2; Pés removíveis: Não; Desmontável: Não ( Exceto portas que podem ser 
trocadas); Pintura: Epóxi Pó; ALTURA: 197cm; LARGURA: 122cnn; 
PROFUNDIDADE: 036cm; PESO: 50kg. 

05 R$ / 
1.491,00 

R$ 
7.455,00 

Validade da cotação: 60 (sessenta) dias. 

São Miguel do Iguaçu/PR, assinado e datado digitalmente. 

Assinado de forma digital por VANILDA SCHEFFER VANILDA SCHEFFER 

JUSTO59738545900 jUST°:5
9738545900 

Dados: 2022.10.17 11:58:52 -0300' 

q0.252,467 1 - 
UFO  MÓVEIS  DE ACO ITN 

b
utouStrft  

JUSTO MOVEIS E  Ago  LIDA 
WhatsApp 45 991418013 



17/10/2022 12:53 Zimbra 

Zimbra comprasfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

RE: Pedido de Cotação de Roupeiro de Aço 

De : JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA <gustavobigmetal@hotmail.com> 

Assunto : RE: Pedido de Cotação de Roupeiro de  Ago  

Para : Compras Feaes <comprasfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Bom dia! 
Segue a cotação conforme solicitado. 

seg., 17 de out. de 2022 11:59 

a) 3  anexos  

JUSTO MÓVEIS DE A190 
shia fabricante de rneweis de ago 
.3: 28152.467/0001-36 

Cogitate-nos via 
:45891418013 

De: Compras Feaes <comprasfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviado: sexta-feira, 14 de outubro de 2022 09:49 
Para: GUSTAVOBIGMETAL@HOTMAILCOM <GUSTAVOBIGMETAL@HOTMAILCOM> 
Assunto: Pedido de Cotação de Roupeiro de  Ago  

Bom dia, 

solicito a cotação do seguinte item: 

Item 01: 
Armário roupeiro para vestiário com 08 portas. Descrição: Produzido em  ago  chapa 26 0,45mm de alta qualidade com 
tratamento  anti-ferruginoso, o acabamento em sistema de pintura eletrostática a alta temperatura epóxi, também garante 
maior durabilidade da cor e resistência a ferrugem. Possui 8 portas com venezianas para ventilação, compartimentos de 
tamanhos médios independentes sem divisórias internas, que garante que você consiga armazenar itens como bolsas, 
mochilas e entre outros. 0 fechamento das portas é através de pitão para cadeado. 
Características: Quantidade de Portas: 08; Cor: Cinza Padrão; Chapa: 26 / 0,45mm; Medida das Portas/ Vãos: 092Alt x 

27L a rg ; Sistema de Ventilação: Veneziana; Fechamento: Pita-a para Cadeado; Quantidade de cabides por porta: 2; Pés 
Meremoviveis: Não; Desmontável: Não ( Exceto portas que podem ser trocadas ); Pintura: Epóxi Pó; ALTURA: 197cm; 

LARGURA: 60cm; PROFUNDIDADE: 036cm; PESO: 50kg. 
Qtd: 05 unidade 

Item 02: 
Armário roupeiro para vestiário com 16 portas. Descrição: Produzido em  ago  chapa 26 0,45mm de alta qualidade com tratamento  anti-
ferruginoso, o acabamento em sistema de pintura eletrostática a alta temperatura epóxi, também garante maior durabilidade da cor e 
resistência a ferrugem. Possui 16 portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem 
divisórias internas, que garante que você consiga armazenar itens como bolsas, mochilas e entre outros. 0 fechamento das portas é 
através de pitão para cadeado. 
Características: Quantidade de Portas: 08; Cor: Cinza Padrão; Chapa: 26 / 0,45mm; Medida das Portas/ Vãos: 092Alt x 027Larg; 
Sistema de Ventilação: Veneziana; Fechamento: Pitão para Cadeado; Quantidade de cabides por porta: 2; Pés removíveis: Não; 
Desmontável: Não ( Exceto portas que podem ser trocadas ); Pintura: Ep6xi Pó; ALTURA: 197cm; LARGURA: 122cm; 
PROFUNDIDADE: 036cm; PESO: 50kg. 

Qtd: 05 unidade 

Trata-se de uma Estimativa para Pregão. 

Favor enviar cotação em papel timbrado com CNPJ. 

Frete CIF 

Dados para cotação: 
Razão Social: Fundação Estatal de Atenção à Saúde 

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=89268&tz=America/Sao_Paulo 1/2 



17/10/2022 12:53 Zimbra 

CNP3: 14.814.139/0001-83 
I.E.: Isento 
Rua Lothário  Boutin,  90 — Pinheirinho 
CEP: 81110-522 
Curitiba-PR 

Atenciosamente 

 

Jane Pagliarini 
Assistente Administrativo 
Setor Compras 
(41) 3316-5716 I  leans.  curillba. prgovix 

FEAS, Fundação Estatal de Atenção à SaCide.pdf 
766  KB  

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=892688az=America/Sao_Paulo 2/2 



Tr'  VENDAS  
193862-5969 I 19 9 9626-2877 

—
MUltra 
...910M(111E15 COPPORAIIVO 

O QUE  VOCE  PROCURA H(  

Em Estoque 
Roupeiro de  Ago  16 Portas Cinza - ULTRA Móveis 

R$823,90 

R$ 1.742,90 
1 

SKU : PA090001-CZ  

Roupeiro de Aço 8 Portas Cinza - ULTRA Móveis 

SKU : PA090011-CZ  

CUPONS 

Cacular desconto 

Continuar comprando 

• 

Total de produ 

ft - Seu carrinho de compras 

0 seu carrinho de compras contem: 2 produtos 

Já está registado? 
»  Clique  aqui 

Novo Cliente 
CPF ou CNPJ 

C) CPF O CNPJ 

Documento 

-Campo obrigatório  

Email •  

Senha 

(Cinco personagens min.) 



193862-5969 I  1999626-2877 

Ultra 
MÓVEIS CURPOHATIVO 

O QUE VOCÉ. PROCURA HE 

O Assine a nossa  newsletter! 

fl  Receba ofertas especiais de nossos parceiros! 

Endereço de entrega 

Primeiro nome .• • 
Sobrenome • 

Companhia 

CEP /Código Postal • 

NA° sei meu CEP 

Endereço • 

Endereço Linha 2) • 
Cidade • 

Estado • 

Pais '• 

Brazil  

Informações adicionais 



TELEVEN DAS 
193862-5969 I 19 9 9626-2877 

01111,41tilt1a 
111(1VE15 CORPORA' IVO 

O QUE VOCÊ PROCURA FIE 

Ajuda Ultra Móveis Corporativo 

Política de privacidade 

Segurança 

Entrega 

Trocas e devoluções 

Boleto 5% de desconto 

Pagamento à vista por transferência - TEF 

Parcele em até 12X sérn juros com PayPal 

ao sou um roso 
reCAPTCHA 

Privacidade - Termos i 

• 

Salvar -Campo obrigatório 

Sem transportadores disponíveis. 

Deixe um recado 

Se você gostaria de adicionar um comentário sobre seu pedido, por favor escreva-o no campo abaixo. 

Por Favor faça  Login  ou Cadastre-se para ver asformas de pagamento 



O QUE VOCÊ PROCURA HE 

-f ELE YEN DAS  
193862-5969 I 19 9 9626-2877 

MUltra 
MÓVEIS COAPORAIIVO 

Conecte-se conosco:  

Pogue corn segu 

0 'secure  

NATIVA 

X 

e bit 
CUQM E 

ULTRA MOVEIS CORPORATIVO LIDA 

MATRIZ CNPJ:18.173.277/0001-81 

FILIAL CN PJ .718,173.277/0002-62  

Copyright©  Ultramoveiscorporativo.com.br  - todos direitos reservados. 

..Todas iniagens dos.prod tOS são de carater ilustrativo e não.defi item o tamanho real do produto ou exato ,JefiniCao das staz 

Alterações do-a modelos poderão eicorrer sem aviso prévio dos fornecedores. 



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
• PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

CENTRAL 
DE LICITAÇOES 
E CONTRATOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 145/2022-CLC1PGE 

PROCESSO N.°° 000241PGE/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO N.° 03612022 
VALIDADE: 12 (doze) meses 
HIPÓTESE PARA A ADOÇÃO DO SRP:  Art.  3°, inciso I e  III  do Decreto Estadual n.° 3.182/2016; 

A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.° 00.394.577/0001-
25, com sede na Avenida Antônio Coelho de Carvalho, n.° 396, Centro, CEP: 68.900-015, na cidade de 
Macapá/AP, neste ato representada por seu Procurador-Geral NARSON DE  Sit  GALENO, nomeado pelo 
Decreto n.° 0024, publicado no DOE de 02/01/2015, inscrito no CPF sob o n.° 658.097.774-49, portador da 
Carteira de Identidade n.° 025.851 — AP (2°  via); ou por seu Subprocurador-Geral THIAGO LIMA 
ALBUQUERQUE, nomeado pelo Decreto n.° 0224, publicado no DOE de 14/01/2019, inscrito no CPF sob o n.° 
879.347.953-00, portador da Carteira da OAB n.° 1676-B — OAB/AP ou pelo Subprocurador-Geral Adjunto 
ALEXANDRE MARTINS SAMPAIO, nomeado pelo Decreto n°. 1467, publicado no DOE de 30/03/2022, inscrito 
no CPF sob o n.° 768.355.613-00, portador do RG n.° 94002276648 SSP ICE, considerando a homologação da 
licitação na modalidade de Pregão, na forma Eletrônica n°. 036/2022 - CLC/PGE, em 11/08/2022, constantes 
nos autos do processo administrativo SIGA n.° 00024/PGE/2021, RESOLVE: registrar os preços da empresa 
indicada e qualificada na Ata de Registro de Preços n° 145/2022-CLC/PGE, de acordo com a classificação por 
ela alcançada e nas especificações e quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital, 
sujeitando-se as partes As disposições do  art.  37, inciso XXI da Constituição Federal, da Lei n.° 10.520/2002, Lei 
Complementar n.° 123/2006, alterada pela Lei Complementar n.° 147/2014, Lei Complementar Estadual n.° 
108/2018, do Decreto Federal n.° 8.538/2015, Decreto Federal n.° 10.024/2019, Decreto Estadual n.° 
3.182/2016, Decreto Estadual n.° 3.183/2016, Decreto Estadual n.° 3.184/2016, Decreto Estadual n.° 3.313/2016, 
na Lei n.° 8.666/1993 e suas alterações posteriores, bem como na legislação correlata e demais exigências 
estabelecidas no Edital e seus anexos, em conformidade com as disposições a seguir: 

1, DO OBig,TO 
   --- 

1.1. A presente Ata tem por objeto a formação de Registro de Pregos para eventual Aquisição de 
Mobiliários, a fim de atender as necessidades dos órgãos e entidades da Administração Pública do 
Estado do Amapá, conforme condições, especificações e quantitativos constantes no Anexo I — Termo de 
Referência — que integra o Edital e seus anexos, independente de transcrição. 
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública a proceder As contratações que 
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação especifica para a compra pretendida, sendo 
assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. (Art.18 do 
Decreto Estadual n.° 3.182/2016 c/c o §40  do art.15 da Lei n.° 8.666/93). 
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇOEt. E dtAkITATIVOS.  

2.1. 0 prego registrado, as especificações do objeto, a quantidade, o fornecedor e as demais condições 
ofertadas na(s) proposta(s) são as que se seguem: 



CITAÇÕES 
E CONTRATOS 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

1550mm; Profundidade 880mm; 
Altura total 800mm; Largura do braço 
200mm. 
MARCAIMODELO/FABRICANTE: 
ENJOY/30.300 2L ZEUS/ENJOY 

84 .1 
Cota 

Reservad a 

ARMÁRIO AÇO - Material: aço; 
Tratamento Superficial: fosfatizado  
anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: 
pintura eletrostática epóxi; 
Dimensões: aproximadas; Altura: 
1,98 m; Largura: 0,60 m; 
Profundidade: 0,40 m; Quantidade 
colunas: 02 un; Quantidade portas: 
08 un; Cor: a definir; Aplicação: 
roupeiro; Movei planejado: ilk;  
Características adicionais: 
fechamento com pitão para cadeado. 
MARCA/MODELO/FABRICANTE: 
W3/RMLI-2+RMLC-21W3 

 UND. 127 1.099,21 139.599,67 

86 
Cota 

Principal 

ARMÁRIO  Apo  - Material: ago;  
Tratamento Superficial: fosfatizado  
anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: 
pintura eletrostática epóxi; 
Dimensões: aproximadas; Altura: 1,50 
m; Largura: 0,75 m; Profundidade: 
0,40 m; Quantidade prateleiras: 3 un; 
Quantidade portas: 02 un; Cor: cinza; 
Aplicação: roupeiro; Móvel planejado: 
não; Características adicionais: 
fechamento com pitão para cadeado. 
MARCA/MODELO/FABRICANTE: 
W3/AML4081W3 

UND. 288 976,04 281.099,52 

86.1 
Cota 

Reservada 

ARMÁRIO  Apo  - Material: aço; 
Tratamento Superficial: fosfatizado 
antiferrugem; Acabamento Estrutura: 
pintura eletrostática epóxi; 
Dimensões: aproximadas; Altura: 1,50 
m; Largura: 0,75 m; Profundidade: 
0,40 m; Quantidade prateleiras: 3 un; 
Quantidade portas: 02 un; Cor: cinza; 
Aplicação: roupeiro; Móvel planejado: 
não; Características adicionais: 
fechamento com pitão para cadeado. 
MARCA/MODELO/FABRICANTE: 
W3/AML-408/W3 

UND. 95 976,04 92.723,80 

92 
Cota 

Principal 

CADEIRA ESCRITÓRIO - Material 
estrutura: ago industrial; Material 
Assento: madeira multilaminada e 
espuma injetada; Material Encosto: 
madeira multilaminada e espuma 
injetada; Material revestimento 
assento e encosto: tecido em 

UND. 596 822,14 489.995,44 

Central de LIcitayiies e Contratos — CLC/PGE, CNPJ:01.002.322/0001-32. 
endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho, 396, Centro, CEP: 68.901-280 MacapelAP. 
Telefone: (96) 3131 —2839 
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CENTRAL 
BE LICITKOES 
E CONTRATOS 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

COMÉRCIO 

115.1 
Cota 

Reservada 

MESA RETANGULAR - Material 
estrutura: ago; Tratamento 
Superficial: fosfatizado antiferrugem; 
Acabamento Estrutura: pintura 
eletrostática epóxi; Material tampo: 
MDF; Cor: cinza; Dimensões: 
aproximadas; Altura: 0,75 m; Largura: 
1,20 m; Profundidade: 0,60 m; 
Acabamento bordas: perfil de  PVC;  
Aplicação: escritório; Móvel 
planejado: não; Características 
adicionais: sapatas niveladoras. 
MARCA/MODELO/FABRICANTE: 
GEBB WORK/3.121.414/GEBB  
WORK  

UND. 86 334,10 28.732,60 

124 
Cota 

Principal 

ARM/RIO - Tipo: roupeiro; 
Dimensão: 1970 x 1200 x 420 mm (A 
x L X P); Porta: 16 portas pequenas; 
Acompanha: confeccionado em 
chapa de  ago  22, pintura eletrostática 
com tratamento antiferrugem, 
dispositivo com chave. 
MARCA/MODELO/FABRICANTE: 
W3IRMLI-4/2+RMLC-412X31W3 

UND. 910 

/". 

1.685,33 1.533.650,30 

124.1 
Cota 

Reservada 

ARMÁRIO - Tipo: roupeiro; 
Dimensão: 1970 x 1200 x 420 mm (A 
x L X P); Porta: 16 portas pequenas; 
Acompanha: confeccionado em 
chapa de  ago  22, pintura eletrostática 
com tratamento antiferrugem, 
dispositivo com chave. 
MARCA/MODELO/FABRICANTE: 
W3/RML1-4/2+RMLC-4/2X31W3 

UND. 303 1.685,33 510.654,99 

125 
Cota 

Principal 

ARMÁRIO - Tipo: Roupeiro; Portas: 
04 portas. 
MARCA/MODELO/FABRICANTE: 
QUALITY/PA-258/BV COMÉRCIO 

UND. 216 1.007,40 217.598,40 

157 
Cota 

Principal 

ARMÁRIO - Material: madeira; 
Tamanho: 1,50 x 0,70 m. 
MARCA/MODELO/FABRICANTE: 
GEBB WORK/LEX8116.1414/GEBB  
WORK  

UND. 180 903,33 162.599,40 

157.1 
Cota 

Reservada 

ARMÁRIO - Material: madeira; 
Tamanho: 1,50 x 0,70 m. 
MARCA/MODELO/FABRICANTE: 
GEBB WORKILEX8116.1414/GEBB  
WORK  

UND. 60 903,33 54.199,80 

VALOR TOTAL (R$) 6.267.596 74 

2.2. 0 fornecedor classificado é o seguinte: 

Central de Licitações e Contratos —CLC/PGE, CNN:01.002.322/0001-32. 
Endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho, 396, Centro, CEP: 68.901-280 Macapá/AP. 
Telefone: (96) 3131 — 2839 
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Empresa Item 

NAO HOUVE INTERESSADOS 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

CENTRAL 
DE (NITA OES 
E CONTRATOS 

1° Classificada - Empresa iietentora da  ARP  

Razão Social:  AMAZON  EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 27.091.260/0001-76 

Endereço: Rua: Paraná n° 640 B - Bairro: Santa Rita 

Cidade: Macapá UF: AP CEP: 68.901-260 

Telefone: (96) 99111-3949 

Endereço Eletrônico: amazoncomercioeservicos@gmail.com  

Representante: Aloyzio Andresson de Jesus Sousa Barbosa 

RG n.°/Órgão Expedidor/UF: 330898- PTC/AP CPF n.°: 508.156.362-53 

2.3. Se houver empresa participante do certame licitatório que aceite fornecer o objeto registrado nesta Ata pelo 
mesmo prego da 1a  classificada na licitação, esta integrará o Cadastro Reserva, consoante os incisos I e Ill, §2° 
do art.13 do Decreto Estadual n.° 3.182/2016, no Sistema Integrado de Gestão Administrativa - SIGA (Decreto 
n.° 3.313/2016). 
2.4. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro de Pregos, salvo 
o disposto nos artigos 19 a 21 do Decreto Estadual n.° 3.182/2016. 
2.5. Aceitaram a fornecer o objeto registrado nesta Ata pelo mesmo prego da 1a  classificada na licitação, os 
seguintes fornecedores: 

P3. DA VALIDAR DO REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. 0 registro de pregos formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da 
data de sua publicação. 
3.2. Os pregos, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente 
comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d", do inciso II do art.65 da Lei n.° 8.666/93 ou de 
redução dos preços praticados no mercado. 
3.3. A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art.65 da Lei n.° 8.666/93. 
3.4. A Ata de Registro de pregos estará vigente até que se tenha consumido todo o quantitativo registrado ou 
até o termo final do prazo de sua validade, prevalecendo o que ocorrer primeiro —  Art.  14, § 4° do Decreto 
Estadual n°3.182/2016. 
4. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE ROISTRO DE PREÇOS E  SOS  ORGAOS PARTICIPANTES 

4.1. 0 órgão gerenciador desta Ata de Registro de Pregos será a Procuradoria-Geral do Estado, que exercerá 
suas atribuições por intermédio da Central de Licitações e Contratos — Coordenadoria de Sistema de Registro de 
Pregos. 
4.2. São participantes os seguintes órgãos e entidades: 

4.2.1. Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá - AGENCIA AMAPÁ; 
4.2.2. Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá - CBMAP; 
4.2.3. Delegacia-Geral de Policia Civil do Amapá- DGPC; 

Central de Lid/ivies e Contratos —CLC/PGE, CNPJ:01.002322/0001-32. 
Endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho, 396, Centro, CEP: 68.901-280 Macapa/AP. 
Telefone: (96) 3131 — 2839 
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NARSON DE  SA  Assinado de forma digital 
por NARSON DE  SA  

GALENO:65809 GALENO:65809777449 

777449 
Dados: 2022.08.25 
16:54:20-0300 

Procuradoria Geral do Estado do Amapá 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

CENTRA  
OE  mm08 
E CONTRATOS 

12.4. Na contagem de todos os prazos estabelecidos nesta Ata excluir-se-6 o dia do inicio e incluir-se-6 o do 
vencimento, e considerar-se-do os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário; 
12.5.S6 se iniciam e vencem os prazos referidos acima em dia de expediente administrativo. 
12.6.Se o vencimento cair em dia que não houver expediente administrativo, os prazos de que trata o subitem 
12.4. serão prorrogados para o primeiro dia útil seguinte. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de 
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

Macapá (AP), 17 de agosto de 2022. 

LOYZIO DINDRESSON 
Ossinado de forma digital por 
NLOYZIONNDRESSON DE JESUS 

DE JESUS  SOUS SOUSfil R8050:50815636253 

RBOSIA:50815636253 Dados: 2022.08.17 172724 
-0300' 

Aloyzio Andresson de Jesus Sousa Barbosa 
CPF n.°: 508.156.362-53 

Representante Legal da Beneficiária da  ARP 
AMAZON  EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP LTDA — ME 

CNPJ: 27.091.26010001-76 

: 

Central de Licitações e Contratos —CLC/PGE, CNPJ:01.002.322/0001-32. 
Endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho, 396, Centro, CEP: 68.901-280 Macapá/AP. 
Telefone: (96) 3131 —2839 
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MUNICÍPIO DE ROSANA 
CNPJ: 67,662.452/4001-00 Ito itacreimIttogarma,sp.gisv.br  

Fone/PABX: (018) 3288-8200 FAX: (018) 3288-8210 

Avenida Jose Latintido, n 1540 - Cx. Postal 01 - CEP 19273.460 - Município de  Rosen*  - Estado de  Sao  Pistilo. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 9050/2022 

A PREFEITURA DE ROSANA, com sede na Av. Jose Laurin(lo, n° 1,540, Rosana- SP, 
inscrita no CNPJ/MF sob n° 67.662.452/0001-00, na qualidade de orgão gerenciador, neste ato 
representada pelo Prefeito Sr. SILVIO GABRIEL, brasileiro, casado, residente e domiciliado no 
Municfpio de Rosana, doravante denominado simplesmente PREFEITURA, e a(s) empresa(s) 
abaixo relacionada(s), representada(s) na forma de seu(s) estatuto(s) social(is), em ordem de 
preferência por classificação, doravante denominada simplesmente DETENTORA(S), resolve  
firmer  o  presents  ajuste para Registro de Preços, nos termos das Leis Federais nos 8.666/1993 e 
10.520/2002, Decretos Municipais nos 1.288/2007, 1.370/2008 e 1.694/2010, bem como do 
Processo 0030/2022 - Pregão (Presencial) no 015/2022, mediante condições e clausulas a 
seguir estabelecidas. 

DETENTORA: 
Denominação: FILIPE MOISES GARCIA EIRELI. 
Endereço: Rua Gustavo  Beck,  339 - Parque das Paineiras - Artur Nogueira/SP - CEP 13.167-180. 
CNPJ.: 17.034.870/0001-84  
E-mail:  oelmaqmoveisaomail.com  
Representante legal: Felipe Moisés Garcia 
CPF.: 403.533.398-06  
E-mail:  oelmaornoveise,amail.com  

Item Descrig6o do produto Unid. 

Quantidade 
Estimada 
para 12 
ttleses. 

Valor 
Unitário 

RS 

9 

ARMÁRIO DE AÇO PARA PASTA AZ MEDINDO 
APROXIMADAMENTE 1,97 X 1,20 X 0,32 M = (AXLXP); SEM 
PORTAS: REGISTRADOR 50 ESCANINHOS; AS CHAPAS DE 
AÇO DEVERAO TER ESPESSURA  MINIMA  DE 0,79MM; 
PINTURA EM EPÓXI, NA COR CINZA; COM PRAZO DE 
GARANTIA DE NO MiNIMO 12 MESES; E FABRICADO 
CONFORME NORMAS VIGENTES. 

UNID, 4 2.710,00 

11 

ARMÁRIO TIPO VITRINE; ARMÁRIO DE MEDICAMENTOS; 
TAMPO E FUNDO EM CHAPA DE AÇO COM, NO MiNIMO 
0,79MM DE ESPESSURA; COM TRATAMENTO ANTI- 
FERRUGEM E PINTURA ESMALTE; FECHAMENTOS 
LATERAIS E PORTAS EM VIDRO COM 3 MM DE ESPESSURA; 
COM 4 PRATELEIRAS enit CRISTAL DE 4 MM DE 
ESPESSURA; CONTENDO DUAS PORTAS DE 'ORR, COM 
FECHADURA TIPOYALE, PES COM PONTEIRAS DE 
BORRACHA OU  PVC;  DIMENSÕES APROXIMADAS (LXPXA) 
0.65X0,40X1,65 M APROXIMADAMENTE; GARANTIA 12 
MESES 

UNID. 1 1.395,00 

12 

ARQUIVO 04 GAVETAS; ARQUIVO; DE AÇO; MEDINDO (1335 
X 460 X 715)MM, COM TOLERANCIA DE +I- 5%; TIPO 
VERTICAL, COM 04 GAVETAS, TAMANHO OFICIO, COM 
SUPORTE PARA PASTAS SUSPENSAS; CONTENDO 
CARRINHOS TELESCOPICOS PARA AS GAVETAS; 
PUXADORES E FECHADURA COM TRAVAMENTO 
SIMULTANEO; SUA ESTRUTURA  SERA  DE MÓVEL RIGIDO; 
COM CHAPAS EM ESPESSURA  MINIMA  DE N,22; AS FOLHAS 
DE AÇO DEVERÃO TER TRATAMENTO DE FOSFASTIZADA0 
E ANTIOXIDADAO; ACABAMENTO EM PINTURA SINTETICA; 
NA COR CIN7A, 

UNI D. 35 1.655,00 

13 

ARQUIVO DE  ADO  4 GAVETAS EM CHAPA 24 CINZA ULTRA, 
ALTURA (CM): 133CM LARGURA (CM): 46CM, 
PROFUNDIDADE (CM): 49CM. AÇO. PINTURA 
ELETROSTÁTICA A PO, FECHADURA COM 02 CHAVES, 
PRATELEIRAS ; GAVETAS; 04 UNIDADES. 

UN1D. 8 1.267.00 

okio 



DNP:.11 57.642.452/000140 llottecoesersilisnatAP4°10" 

Forte/PABX: (018) 3288-8200 

Avenida  Awe  Laurint10 a° 1$40- Cx. Postal 01 -CEP 1927341.0 Municiplo de Rosana - Estado cts SAo Paulo. 

FAX: (018) 32884210 

MUNICÍPIO DE ROSANA 

48 

ROUPEIRO PARA VESTIARIO, EM AÇO, COM PORTA 
INTEIRIÇA COM ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO, 
CONTENDO 12 PORTAS, MEDINDO: 1,97M DE ALTURA - ' 
9,93M DE LARGURA, 0,40M DE PROFUNDIDADE, COM PITA° 

Li nd 3 1.799,00  
PARA CADEADO, FABRICADO COM CHAPA 26 E PINTURA 
EPÕXI, NA COR CINZA. 
ROUPEIRO PARA VESTIÁRIO, EM AÇO, COM PORTA 
INTEIRIÇA COM ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO. 

49 
CONTENDO 16 PORTAS, MEDINDO: 1.97M DE ALTURA' 
1,23M DE LARGURA, 0,40M DE PROFUNDIDADE, COM PITÃO 

UNI D. 3 ,999,00 
 

1 

PARA CADEADO. FABRICADO COM CHAPA 26 E PINTURA 
EPÓXI, NA COR CINZA. 

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
Registro de prego para aquisição de móveis de escritório e doméstico, para atender os diversos 
setores da municipalidade, pelo periodo que corresponde até 12 (doze) meses, conforme Anexo I. 

CLAUSULA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE ENTREGA 
2.1. As entregas ocorrerão conforme as especificações e condições estabelecidas no Anexo I do 
Edital de Pregão (Presencial) n° 015/2022, correndo por conta da DETENTORA todas as 
despesas pertinentes, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciarios e a entrega devera ocorrer sem prejuízo dos serviços normais desta Prefeitura. 

2.1.1. 0 prazo máximo de entrega é de 30 (trinta)  dies  corridos contados do recebimento 
da Requisição de Compras; 

2.1.2.  So sera  emilido Atestado de Recebimento se atendidas as determinações deste 
Edital e seus anexos. 

2.2. Constatadas irregularidades no objeto, a PREFEITURA, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis. podará: 

2.2.1. Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder as especificações do memorial 
descritivo (Anexo I), determinando sua substituição; 

2.2.2.  Determiner  sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes. 

2.3. As irregularidades deverão ser sanadas no prazo  maxima  de 05 (clnco)  dies  ateis, contados 
do recebimento pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o prego inicialmente 
contratado. 

2.4. A entrega dos produtos deverá ser agendada através do telefone n° (18) 3288-1142 e o 
recebimento  sera  realizado pelo Almoxarifado Central, sito na Rua Narciso Fecchio, n° 2212, 
Distrito Industrial - Rosana - SP, nas quantidades determinadas, conforme as necessidades e 
solicitação do respectivo(s) setor(es), que expedira o Atestado de Recebimento ou atestará na 
própria Nota Fiscal o recebimento does) produto(s). 

2.5.  So sera  emitido Atestado de Recebimento ou atestara na própria Nota Fiscal o recebimento 
do(s) produto(s), se atendidas As determinações deste edital e seus anexos. 

2.6. 0(s) produto(s) ofertado(s) devera(5n) possuir as mesmas caracteristicas apresentadas na 
Sessão Pc.íbiica, preservando-se inclusive marca e/ou modelo: 

2.7. 0 recebimento definitivo não exime a DETENTORA de sua responsabilidade, na forma da Lei, 
pela qualidade dos produtos entregues. 

2.8. As Notes Fiscais Eletrônicas - NFE deyQo ser emitidas, separadas, por setor requisitante. 

O 

2 
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MUNICÍPIO DE ROSANA 
CNPJ: 67.652.462/0001-00 lialtikaoissereitaria.s..gov.10 

Forte/PABX: (018) 3288-8200 FAX (018) 3288-8210 

Avenida Jose Laurindo, n  °ISO -Ox.  Postal 01 -CEP 192734300 - Munielpio de Rosana - Estado de  So  Paulo. 

CLAUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA 
0 prazo de validade desta Ata de Registro de Pregos 6 de 12 (doze) meses, contados a partir da 
data de sua publicação. 

CLAUSULA QUARTA PAGAMENTO 
4.1. A Prefeitura de Rosana efetuará o pagamento ate 30 (trinta) dias contados da apresentação 
cia(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(is) Eletrônica(s) - NFE(s) devidamente atestada(s) pelo setor, 
mediante depósito em conta corrente vinculada ao CNPJ da contratada, observando-se o 
disposto no artigo 78, inciso XV da Lei Federal n° 8.666/93. 

4.1.1. Conforme o protocolo ICMS 42/09, alterado pelo protocolo ICMS 1/11 ficam obrigados 
a emitir Nota Fiscal Eletrônica -  NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, 
os contribuintes (Exceto MEI) que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem 
operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta. 

4.1.2. Havendo erro na Nota Fiscal Eletrônica - NFE ou outra circunstância que desaprove a 
liquidação, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a empresa vencedora 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer tipo 
de ônus para a Prefeitura de Rosana. 

4.1.3. Caso haja documentos faltantes ou incorretos, notificação de pendências internas ou 
irregularidades quanto aos produtos, não será iniciada a contagem do prazo para pagamento. 

4.1.4. A titulo de pagamento a contagem do prazo será a data de recebimento da Nota 
Fiscal atestada por esta prefeitura. 

4.1.5. Quando constatado qualquer irregularidade na Nota Fiscal ou equivalente, será 
solicitada a empresa contratada carta de correção, caso não  calm,  a nota fiscal  sera  devolvida a 
Contratada para substituição, sendo o prazo de pagamento reiniciado após a entrega da Nota 
Fiscal substituta. 

CLAUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 
5.1. Fornecer, nas condições prevista no Edital do Pregão (Presencial) n° 015/2022 e nesta Ata, 
o(s) serviço(s) e/ou produto(s) objeto deste ajuste. 

5.2. Substituir, no local de entrega e no prazo ajustado, após notificação, o(s) serviço(s) e/ou 
produto(s) recusado(s). 

5.3. Ficar responsável pelas operações de transporte, carga e descarga. 

5.4. Manter durante toda a vigência deste Registro de Pregos, em compatibilidade  corn  as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLAUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA 
6.1. Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento. 

6.2. Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Registro de Pregos. 

6.3. Permitir acesso dos funcionários da DETENTORA ao local determinado para a entrega. 

6.4. Comunicar à DETENTORA sabre qualquer irregularidade no(s) produto(s) e/ou prestação 
do(s) serviço(s). 

CLAUSULA SÉTIMA - SANÇÕES 
7.1. A aplicação de multa na infringência ao posto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei Federal n° 
8.666/93, será assim disposta: 



MUNICÍPIO DE ROSANA 
CNPJ: S7.642.4620001-00 tiei taco &alt.:outran .sp.gov,f3r 

Fone/PABX: (018) 3288-8200 FAX: (018) 3288-8210 

Avenida Jose Laurindo, n 1S40 - Cx. Postal 01 -CEP 19271-000 - Municipio de Rosana- Estado de  Sao  Paulo. 

7.1.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido por esta Municipalidade, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a seguinte penalidade de multa de ate 
20% (vinte por canto) sobre o valor da obrigação não cumprida. 

7.1.2. 0 atraso injustificado na execução do contrato de serviço, obra, ou na entrega de 
materiais, sem prejuizo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 85 da Lei 8.666/93 e artigo 
da Lei 10.520/02, sujeitará a contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, 
a partir do primeiro dia  OW  seguinte ao término do prazo estipulado de 1% (um por canto), ao dia, 
ate o 20° (vigésimo) dia de atraso; quando  sera  caracterizado a inexecução total ou parcial, 
sujeitando-se a penalidade prevista no item abaixo. 

7.1.3. Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicada 
contratada a seguinte penalidade de multa de ate 20% (vinte por cento) sobre o valor da 
obrigação não cumprida, ensejando a mesma multa caso a proponente vencedora não apresente 
a documentação exigida para assinatura do contrato. 

7.1.3.1. As multas aqui previstas não impedem a aplicação de outras sanções 
previstas nas Leis Federais n°s 8.666/93 e 10.520/02. 

7.1.3.2.  Picard  impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo 
prazo de  aid  05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que: 

1 - ensejar o retardamento na entrega do objeto deste Pregão; 
2 - não mantiver a proposta, injustificatiamente; 
3- comportar-se de modo inidõneo; 
4 - fizer declaração falsa: 
5- cometer fraude fiscal; 
6 - falhar ou fraudar a entrega do objeto contratado. 

7.1.3.3. As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis, facultada a defesa previa do 
interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação. 

7.1.3.4. A PREFEITURA poderá efetuar a retenção de qualquer pagamento que for • 
devido, para compensação das multas aplicadas, sendo que o valor da multa será descontado dos 
pagamentos devidos pela PREFEITURA respondendo a DETENTORA pela sua diferença, a qual 
deverá ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados de sua notificação oficial 
quando ocorrer. 

7.2. As multas porventura aplicadas não impedem a imposição de penalidades de 
advertência, suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com 
a PREFEITURA ou da propositura de declaração de inidoneidade. 

CLAUSULA OITAVA - DISPOSIÇÕES GERAIS 
8.1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o Edital do 
Pregão (Presencial) n° 015/2022  corn  seus Anexos e a(s) proposta(s) da(s) DETENTORA(S). 

8.2. A existência de preços registrados não obriga a PREFEITURA a firmar as contratações que 
deles poderão advir. 

CLAUSULA NONA - FORO 
9.1. Fica eleito o Faro da Única Vara da Comarca de Rosana - SP, como o único capaz de 
conhecer e dirimir as dúvidas e litígios da presente Ata do Registro de Preços. 

4 



MUNICÍPIO DE ROSANA 
C0112.1: 67.662,452/0001-00 licitsiaaoseireataras.ap,way.br 

Fone/PABX: (018) 3288-8200 FAX: (018) 3288-8210 

Avenida  Jostle  Lanindo, ri° 1540 - Cx. Postal 01 -CEP 19273-000 - Municlpic Rosana - Estado de  So  Paulo. 

Rosana 

UNICIPI DE ROSANA/ 
Silvio Gabriel 

Prefeito 
P1 PREFEITURA 

9.2. Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e 
assinada conforme, vai assinada pelas  cartes.  

FILIPE 
MOISES 
GARCIA 
El RELI:1703 
4870000184 

Assinado de 
forma digital por 
FILI PE  moms  
GAROA 
MAKI:170348700 
00184 
Dados: 2022.04.08 
14:37:45 -03'00' 

FILIPE MOISEZGARCIA EIR ELI 
CNPJ.: 17.034.870/0001-84 

P1 DETENTORA 

Testemunhas: 

  

      

      

os ° Silva St Alesandra Aparecid Pereira  arcia Coronel 

O  
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 009/2022/SRP 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2022/SRP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0168/2021. 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES. 

Ao dia seis do mês de abril de 2022, o MUNICÍPIO DE GANDU, pessoa jurídica de direito interno, 
inscrita no CNPJ sob o n°14.195.358/0001-21, com sede administrativa a rua Manoel Libânio da Silva 
n° 20, Bairro, Centro, CEP: 45450-000, Gandu— BA, por seu Prefeito Municipal Leonardo Barbosa 
Cardoso, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade n° 983839735, SSP - BA e 
CPF (MF) n°019.544.175-35 residente e domiciliado a Rua João Marcolino n° 161 Bairro Almir Ramos 
Carneiro, n° 161, CEP; 45.450-000, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão 
Eletrônico 003/2022- SRP, resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens 
a seguir elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte 
integrante desta, tendo sido, os referidos pregos, oferecidos pela empresa,  MAXWELL  DE NOVAIS 
SANTOS ME, inscrita no CNPJ sob o n°: 14.625.838/0001-85, com sede na Rua Juscelino 
Kubtscheck, n° 279 , Centro, Itirugu - BA, neste ato representada pelo seu representante legal Sr.  
Maxwell  de Novais Santos, portador do RG: 09493596 37 SSP/BA e CPF: 005.483.625-56, cuja 
proposta foi classificada em 1° lugar no lote 01 certame. 

CLAUSULA PRIMEIRA— DO OBJETO 

1. A presente licitação a seleção de propostas para a eventual aquisição de aquisição de móveis e 
equipamentos escolares, através do Sistema de Registro de Preços, conforme especificações 
constantes neste Edital e Anexos. 

2. 1 

E 
M 

UNO ()To DESCRIÇÃO DOS ITENS MARCA V.  UNIT  V 
TOTAL 

01 UNO 06 

MESA — (M1) - RETANGULAR MONOBLOCO, COM BORDAS 
ARREDONDADAS, MEDINDO 1,80X,80, COM ESTRUTURAS 
RETANGULARES EM AÇO 50X3OMM PAREDE. TAMPO 
CONFECCIONADO EM MDF DE 15MM COM RE ENGROSSO DE 30MM 
REVESTIDO EM SUA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMINICO 
PÓS FORMAVEL DE 0,6MM DE ESPESSURA NA COR SALMÃO 
(REFERENCIA 148), ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO E 
ENCABEÇAMENTO DE FITA DE BORDO EM  PVC  BRANCO.  
ACABAMENTO DA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMiNICO 
BRANCO BRILHANTE. A FIXAÇÃO DO TAMPO  SERA  POR MEIO DE 
PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTES DE 2 "'A" X 3/16". A ESTRUTURA 
EM /kW DE PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPDXI EM PO, 
NA COR BANCA FOSCA, POLIMERIZADA EM ESTUFA. PONTEIRAS 
DE ACABAMENTO EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, FIXADO A 
ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. 

Master  M1 R$ 890,00 R$5.340,00 

Quarta-feira 
6 de Abril de 2022 
10 - Ano - N° 3588 

Gandu MUNICIPIO 
Di:6d° Oficial do 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HWKLEOBKVNATB2NRXQLGSG 

Esta edição encontra-se no  site  oficial deste ente. 



Diário Oficial do 
MUNICIPIO Gandu Quarta-feira 

6 de Abril de 2022 
13 - Ano - N° 3588 

12 UND 16  

CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS — (C4) - cadeira com 
assento e encosto revertido em polipropileno copolimero virgem e sem 
cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor 
amarela e estrutura em tubo de  ago  carbono laminado a frio pintado na 
cor cinza. -Altura do assento da cadeira ao chão: 35 cm 9+/- lOmm) - 
Assento da cadeira: 31 x 40 cm -Encosto da cadeira: 19,8 cm x 39,6 cm 

Master  C4 R$ 89,00 R$ 1.424,00 

13 UND 24 

CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 - (CJA-01) - (PRÉ-ESCOLA) — 
CONJUNTO DE MESA RETANGULAR COM UMA CADEIRA PARA 
CRIANÇA DE 4 AS ANOS. - MESA PARA ALTURA DO ALUNO 
COMPREENDIDA ENTRE 0,93 A 1,146 CM, COM TAMPO EM MDP OU 
MDF, REVESTIDO NA FASE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMNICO 
E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO 
SOBRE ESTRUTURA DE AÇO. -ALTURA DA MESA: 46 CM -TAMPO DA  
MESA RETANGULAR PARA 01 LUGAR: 60 CM X 45 CM CADEIRA 
EMPI8LHAVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO 
INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO. 
ESTRUTURA TUBULAR DE  Ago.  - ALTURA DO ASSENTO DA 
CADEIRA AO CHÃO: 26 CM - ASSENTO DA CADEIRA: 26 CM X 34 CM - 
ENCOSTO DA CADEIRA: 15,5 CM X 35 CM 

Master CJA
R$ 

01 491,00 R$ 11.784,00 

14 UND 24 

CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03— (CJA-03) - (PRÉ-ESCOLA) — 
CONJUNTO DE MESA RETANGULAR COM UMA CADEIRA PARA 
CRIANÇA DE 5 A N6 ANOS, MESA PARA ALTURA DO ALUNO 
COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42, COM TAMPO RETANGULAR EM 
MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO 
MELAMNICO DE ALTA PRESSÃO. ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. - 
ALTURA DA MESA: 59,4 CM -TAMPO DA MESA PARA 01 LUGAR: 45 X  
60 CM CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO 
COPOLIMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS 
ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR AMARELA. -ALTURA 
DO ASSENTO DA CADEIRA AO CHÃO: 35 CM -ASSENTO DA 
CADEIRA: 31 CM X 40 CM -ENCOSTO DA CADEIRA: 19,8 CM X 39,6 
CM 

Master CJA
R$ 

03 
628,00 R$ 15.072,00 

15 UND 04 

ARMARIO ROUPEIRO - (AM1) — (CRECHE I E II) — ROUPEIRO EM AÇO 
NA COR CRISTAL, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE  Ago  '22" 
(0,75MM), CONSTITUÍDO POR 16 PORTAS. AS PORTAS DEVEM 
POSSUIR VENEZIANAS PARA AREJAMENTO E POSSUIR PITÃO 
PARA CADEADO; NÃO SERÃO ACEITAS ONDULAÇÕES, 
RESSALTOS, REBARBAS OU IMPERFEIÇÃO NO ACABAMENTO DOS 
ROUPEIROS; DEVEM SER TRATADOOS CONTA OXIDAÇÃO COM 
FOSFATO DE ZINCO E PINTADOS COM TINTA ESPECIAL NA COR 
PLATINA COM SECAGEM EM ESTUFA; POSSUIR DOBRADIÇAS 
INTERNAS PARA EVITAR ARROMBAMENTOS COM ABERTURA DE 
135°, PÉS REMOVÍVEIS COM SAPATAS PLÁSTICAS NIVELADORAS 
030 -ALTURA: 1945 MM -LARGURA: 1230 MM -PROFUNDIDADE: 400 
MM 

Pandin grp16 R$ 1.970,00 R$ 7.880,00 

16 UND 04 

ARMÁRIO ROUPEIRO - (AM2)— (CRECHE  III  e  PRE-ESCOLA) — 
ROUPEIRO EM AÇO NA COR CRISTAL, CONFECCIONADOS EM 
CHAPA DE  Ago  "22" (0,75MM), CONSTITUÍDO POR 12 PORTAS. AS 
PORTAS DEVEM POSSUIR VENEZIANAS PARA AREJAMENTO E 
POSSUIR PITÃO PARA CADEADO; NÃO SERÃO ACEITAS 
ONDULAÇÕES, RESSALTOS, REBARBAS OU IMPERFEIÇÃO NO 
ACABAMENTO DOS ROUPEIROS; DEVEM SER TRATADOOS CONTA 
OXIDAÇÃO COM FOSFATO DE ZINCO E PINTADOS COM TINTA 
ESPECIAL NA COR PLATINA COM SECAGEM EM ESTUFA; POSSUIR 
DOBRADIÇAS INTERNAS PARA EVITAR ARROMBAMENTOS COM 
ABERTURA DE 135°, PÉS REMOVÍVEIS COM SAPATAS PLÁSTICAS 
NIVELADORAS 03/8-ALTURA: 1945 MM -LARGURA:900 MM-
PROFUNDIDADE:400 MM 

Pandingrp12 R$ 1.119,00 R$ 4.476,00 

17 UND 08 

ULIAUHU MURAL DE I-EL I NU -  (QM)  — (CHUMES I, II,  III  E  PRE-
ESCOLA) — QUADRO COM MOLDURAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO 
NATURAL FOSCO, FRISADO, VISTA DE 20X19MM PROFUNDIDADE; 
FUNDO DO QUADRO CONFECCIONADO EM EUCATEX, 10MM E 
ACABAMENTO EM FELTRO VERDE. -ALTURA 120 M -LARGURA 90 
CM 

. 
Stilo diamante R$ 234,00 R$ 1.872,00 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HWKLEOBKVNATB2NRXQLGSG 

Esta edição encontra-se no  site  oficial deste ente. 



ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU 

2.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento 
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

2.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, 
por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório 
e registrados na ata de registro de pregos. 

2.5. As adesões A ata de registro de pregos são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de pregos para o órgão gerenciador e 
órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que 
eventualmente aderirem. 

2.6. Ao órgão não participante que aderir A presente ata competem os atos relativos A cobrança 
do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação As suas próprias contratações, informando 
as ocorrências ao órgão gerenciador. 

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

1. A Ata de Registro de Pregos terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura. 

CLAUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4. 0 preço registrado poderá ser revisto nos termos da  alit-lea  "d" do inciso II do caput do  art.  65 
da Lei n° 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou 
de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as 
negociações junto aos fornecedores. 

4.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
prego praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá: 

4.1.1. Convocar o fornecedor visando A negociação para redução de preços e sua adequação 
ao praticado pelo mercado; 

4.1.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o 
registro, sem aplicação de penalidade; 

4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada 
a ordem de classificação original do certame. 

4.2. Quando o preço de mercado 

Quarta-feira 
6 de Abril de 2022 
18 - Ano - N° 3588 Gandu 

Diário Oficial do 
MUNICIPIO 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HWKLEOBKVNATB2NRXQLGSG 

Esta edição encontra-se no  site  oficial deste ente. 



ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU u 
12. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao 
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará 
ciência à Administração. 
12.1. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibit6rios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus 
agentes e prepostos, de conformidade com o  art.  70 da Lei n° 8.666/93. 
12.2. 0 fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13. A apuração e aplicação de sanções dar-se-6 na forma da Seção "DAS SANÇÕES" do edital. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSICOES GERAIS 

14. Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência. 
14.1. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Pregos, o Termo 
de Referência e a proposta da empresa. 
14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n° 10.520/02, do 
Decreto n° 0012017, do Decreto n° 003/2011, da Lei Complementar n° 123/06, e da Lei n° 
8.666/93, subsidiariamente. 
14.3. 0 foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o da Cidade de Gandu, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Gandu — Ba; 06 de abril de 2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU 
LEONARDO BARBOSA CARDOSO 

PREFEITO MUNICIPAL  

MAXWELL  DE NOVAIS SANTOS ME 

Representante Legal:  Maxwell  de Novais Santos 

CPF: 005.483.625-56 RG: 09493596 37  

Quarta-feira 
6 de Abril de 2022 
22 - Ano - N° 3588 Gandu Diário Oficial do 

1111UNICIPIO 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HWKLEOBKVNATB2NRXQLGSG 

Esta edição encontra-se no  site  oficial deste ente. 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICIPIO DE SANTO ANTÕN110 DO LEVERGER 

•Avenida Santo  Mamie,  24S, Cers tre - CEP MA 20-000  
TEL:  (065) 3341.1340 

ANEXO IX 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 029/2022 
PREGÃO PRESENCIAL N.° 006/2022 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 026/2022 

Aos 12 dias do mês de maio de 2022, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO  
ANTONIO  DO LEVERGER, com sede na Avenida Santo Antônio do Leverger, n° 245, Centro, 
devidamente inscrita no CGC/MF sob o n.° 03.507.555/0001-12, neste ato representado pela sua 
Prefeita Sra. FRANCIELI MAGALHAES DE ARRUDA VIEIRA PIRES, neste ato denominado 
simplesmente ORGAO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do 
PREGAO PRESENCIAL N° 006/2022, e de outro lado a empresa adjudicatária nos itens abaixo, 
homologada em 20/04/2022, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e 
avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, 
nos termos do  Art.  15 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações, observada as condições estabelecidas 
no ato convocatório e consoante as clausulas que se seguem: 
1.1. 1 — DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado na Prefeitura 
Municipal de Santo Antônio do Leverger — MT, o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E/OU 
EVENTUAL DE AQuisigÃo DE ELETRODOMÉSTICO E EQUIPAMENTOS PERMANENTES 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE 
SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER-MT, observado as especificações contidas no Termo de 
Referência deste edital e em seus anexos. 

Fornecedor: OLMI INFORMATICA LTDA CNPJ: 00.789.321/0001-17 

Endereço: Av. Mato Grosso N°: 92-N 

Bairro: Modulo 02 Cidade: Juina CEP: 78.320-000 

Representante  
Legal:  Holmes  Henrique loris CPF: 017.282.171-13 

Email:  olmieletrogmail.com  
Telefone: (66) 3566-1339 / 

 3566-1240 

ITEM 
Código 
TCE MT 

und. 
Fornec 
iment 
o 

Descri0o Quant Marca 
Valor 

. 
unitário 

Valor total 

4 105825-8  UN  

SISTEMA DE AR CONDICIONADO 24000 
BTUS -  SPLIT,  COMPOSTA DE 01  UN.  
CONDENSADORA EXTERNA, E 01 UNIDADE 
EVAPORADORA DE 24000 BTUS, INTERNA DE 
PAREDE, REDE FRIGORIGENA COM ISOLACAO 
TERMICA, COM CONTROLE REMOTO, 
DRENAGEM ATRAVES DE TUBULACAO 
INCORPORADA, ISOLAMENTO TERMICO 

no TCL/TCA 
24 CSA 

R$ 
4.355,00 

R$ 479,050,00 



.4.. 
ESTADO DE MATO 

SA  UNICIPIO DE SANTO ANTÕNIO 
•Ave nida Santo An tán io 245, 

TEL:  (066t 3341-1346 
ATRAVES DE ESPUMA ESPONJOSA 

Centro 

GROSSO  
DO  

- CEP M180-000  
LEVER  ER 

ARMARIO - EM ACO DO TIPO ROUPEIRO 

COM 8 PORTAS CINZA MATERIAL ACO, 08 

10 37306  UN  
PORTAS COM CHAVE, PRATELEIRAS FIXAS, 
PES REMOVI VEIS EM POLIPROPILENO, COR 
CINZA, LARGURA 70 CM, ALTURA 198 CM, 

PANDI 
N/EST 

12 
R$ 

1.350,00 
R$ 16.200,00 

PROFUNDIDADE 40 CM, GARANTIA DE 06 
MESES 

ARMARIO - TIPO ROUPEIRO,EM ACO 12 
PORTAS ,MEDINDO (1945 X 900 X 400)MM  
(AX LX  P), EM ACO NA COR CRISTAL, 
CONFECCIONADOS EM CHAPA DE ACO "22" 
(0,75MM), PORTAS EM VENEZIANAS PARA 

11 11048  UN  
AREJAMENTO E PITA° PARA CADEADO, 
TRATADOS CONTRA OXIDACAO COM 
FOSFATO DE ZINCO E PINTADOS COM TINTA 

PANDI 
N/EST 

50 
R$ 

1.200,00 
R$ 60.000,00 

4 ESPECIAL NA COR PLATINA, PINTURA 
ELETROSTATICO A PO, DOBRADICAS 

1INTERNAS COM ABERTURA DE 135° PES 
REMOVI VEIS COM SAPATAS PLASTICAS 
NIVELADORAS 3/8 

ARMARIO TIPO ARQUIVO - EM ACO, COM 4 

12 9584 20 
GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA, 

DESLIZAMENTO DA GAVETA POR TRILHO 
TELESCOPICO 

PANDI 
N/EST 

20 
R$ 

1.050,00 
R$ 21.000,00 

ARMARIO DE COZINHA - EM ACO,PARA 
COPA-COZINHA,MEDINDO 1,20X0,60X0,35 M 
(LARG.XALT. XPROF.),COM VARIACAO 10% TELAS 

15 387381-1 10 NAS DIMENSOES,COM 01 PRATELEIRA UL/ST 10 R$ 780,00 R$ 7.800,00 
INTERNA,REVESTIDO EXTERNAMENTE EM AR 
PINTURAESMALTADA,BICOLOR,ACONDICION 
AMENTO APROPRIADO 

BEBEDOURO ELETRICO - DO TIPO 
INDUSTRIAL. COM  CAPACIDADE DE 100 
LITROS NO RESERVATORIO. DUAS 
TORNEIRAS, SERPENTINA INTERNA EM ACO 411 
INOX 304, RESERVATORIO EM 
POLIPROPILENO, REFRIGERADO A  GAS REF  

16 30945 50 ECOLOGICO R134. MOTOR 

HERMETICO,REVESTIMENTO EXTERNO EM 
NACIO 

NAL 
50 

R$ 
2.130,00 

R$ 106.500,00 

CHAPA DE INOX, FILTRO 

EXTERNO,TERMOSTATO PARA REGULAGEM 
DE TEMPERATURA DE AGUA, COM 
VOLTAGEM DE 127V OU 220V, POTENCIA DE 
80W. APROVADO PELO !METRO 

REFRIGERADOR - COM CAPACIDADE PARA 
370 LITROS, MODELO  STAND,  NA COR 

CONTI 
26 114959-8 30 

BRANCA, CONTENDO FUNCAO DE 
DESCONGELAMENTO AUTOMATICO, COM 

NENT 
AL 

30 
R$ 

3.950,00 
R$ 118.500,00 

POTENCIA DE 120W (NOMINAL), NA 
VOLTAGEM DE 110 V 

28 411511-2 15 
TELEVISOR - EM CORES,DE 65 POLEGADAS, 
RESOLUCAO 4K ULTRA HD,SMART TV  
3D,HDMI 04 ENTRADAS, USB 03, ENTRADA 

UN  SANSUNG 
R$ 

5.900,00 
R$ 88.500,00 



ESTADO DE MATO GROSSO 
INIUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

Avenida Santo Antônio. 245, Centro - CEP 78.180-600  
TEL:  (065) 3341-1346 

3.3. 0 Fornecedor fica incumbido de apresentar procuração contrato social carta de preposição ou 
documento equivalente (original ou cópia autenticada), que designe expressamente o seu 
representante habilitado para retirada da solicitação de empenho. 

3.4. A assinatura de recebimento no verso da solicitação de empenho ou assinatura na Ata de 
Registro de Prego supre a necessidade de convocação. 

C LAUSDL&Q 

4.1. 0 Registro de Preço constante desta Ata firmada entre a Prefeitura e a Empresa que 
apresentou a proposta classificada em 1° lugar em conseqüência do presente certame, terá 
validade pelo prazo 12 (Doze) meses contados a partir da assinatura da referida Ata de Registro de 
Pregos. 

4.2. 0 prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será superior a dozes meses, incluídas 
eventuais prorrogações devidamente justificado e somente se quando a proposta continuar se 
mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos desta norma, conforme o inciso Ill do  
3° do  art.  15 da Lei n°8.666, de 1993.  

4.3. Durante o prazo de validade da  ARP,  o órgão gerenciador não ficará obrigado adquirir os 
eletrodomésticos e equipamentos permanentes na sua totalidade por se tratar exclusivamente de 
SRP, podendo realizar nova licitação quando julgar oportuno e conveniente, ou mesmo proceder ás 
aquisições por dispensa ou inexigibilidade, se for o caso, nos termos da legislação vigente, não 
cabendo qualquer tipo de recurso ou indenização á empresa signatária do SRP. 

4.4. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na integra, 
todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, ás penalidades pelo descumprimento 
de qualquer de suas cláusulas. 

5.1. A Gerência da Ata de Registro de Pregos ficará a cargo da Secretaria Municipal de Gestão do 
Município de Santo Antônio do Leverger/ MT representado Prefeitura Municipal, através de um 
fiscal de Registro de Preços, devidamente nomeado e designado para esse fim, nos termos das 
normas que reagem à matéria e normatizações internas. 

5.2. A Ata de Registro de Preços oriunda deste certame, durante sua vigência, poderá a critério da 
licitadora, ser utilizada por órgão e entidades interessadas, desde que previamente autorizada pelo 
órgão e entidades interessadas, desde que previamente autorizada pelo órgão gerenciador. 

5.3. Os órgãos ou entidades interessados na utilização (adesão/carona) da Ata de Registro de 
Preços deverão encaminhar solicitação prévia 6 Secretaria Municipal de Gestão setor de licitação e 
contratos do Município de Santo Antônio do Leverger/MT Prefeitura Municipal. 

5.4. A utilização desta Ata por outro órgão ou entidade fica condicionada aos seguintes 
pressupostos: 

a) Não comprimento da capacidade operacional do fornecedor; 

b) Anuência expressa do fornecedor. 

5.5.0 quantitativo decorrente das adesões caronas 6 ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de 



ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

Avenida Santo Antônio, 245, Centro - CEP 78.188400  
TEL:  (065) 3.341,134€ 

c) Aplicar as penalidades motivadas pela inexecução, total ou parcial, deste instrumento; 

d) Fiscalizar a entrega do objeto. 

e) Os órgãos aderentes serão responsáveis pela sua fiscalização. 

20.2. È vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de pregos, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do  art.  65 da Lei n° 8.666, de 1993.  

21.1. As correspondências expedidas pelas partes signatárias deverão mencionar o número deste 
instrumento e os assuntos especificam da correspondência. 

21.1.1. As comunicações feitas ao órgão gerenciador deverão ser endereçadas ao: 

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER/MT 

PREFEITURA MUNICIPAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO / SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

21.2. Eventuais mudanças de endereço dos órgãos aderentes ou dos fornecedores deverão ser 
comunicadas por escrito ao órgão gerenciador. 

22.1. Todo instrumento de procuração deverá constar firma reconhecida do mandante, nos termos 
do  art.  654, § 2°, do código civil. 

22.2. 0 fornecedor obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações por ele assumida, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e a cumprir fielmente as 
cláusulas ora avançadas, e ainda com as normas prevista na Lei n° 8.666/93 e legislação 
complementar, durante a vigência desta Ata de Registro de Preços. 

22.3. Os casos omissos serão resolvidos em reuniões formais feito pelo Fiscal da Ata de Registro 
de Prego com, a empresa contratada ou seu procurador e a quem interessar, lavrando- se, ao final 
da reunião, ata circunstanciada assinada por todos os presentes e encaminhado — a ao Prefeito 
para Homologação e Despacho. 

t(te  LIdA 
"11•1111111111101 

23.1. Para eficácia do presente instrumento, a contratante providenciará seu extrato de publicação 
na imprensa Oficial do Estado, em conformidade com disposto no  art.  20 do Decreto n° 3.555/2000. 

watt 
24.1. Fica eleito o Foro de Santo Antonio de Leverger/MT para dirimir qualquer controvérsia 
advinda da execução desta Ata de Registro de Preços. 

24.2. E por estarem de acordo, depois de lidos e assinados, as partes firmam a presente  ARP  em 
03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito lega, ficando uma via arquivada no auto 
processual no Setor de Licitação do órgão gerenciador, na forma do  art.  60 da Lei n° 8.666/93. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NIL:NERO DE iNscRIÇÃo 

27.091.260/0001-76 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

13/02/2017 

NOME EMPRESARIAL  
AMAZON  EMPREENDIMENTOS EIRELI 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

AMAZON  COMERCIO E SERVICOS 
PORTE  
EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (Dispensada *) 
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada 
.) 

46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e  materials  para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Dispensada *) 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados 
anteriormente 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
pegas 
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios (Dispensada *) 
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, 
mercearias e armazéns (Dispensada *) 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresdri 

LOGRADOURO 
R PARANA 

NÚMERO 

640 
COMPLEMENTO 

LETRA B 

• 

CEP 

68.901-260 
BAIRRO/DISTRITO 

SANTA RITA 
MUNICÍPIO 

MACAPA 
UF 

AP 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

LOURENCO.ALMEIDA@UOL.COM.BR  
TELEFONE 

(96) 9142-7466 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

13/02/2017 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 08/12/2022 as 10:46:29 (data e hora de  Brasilia). Página: 1/2 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 

27.091.260/0001-76 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgÃo 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

13/02  /2017 

NOME EMPRESARIAL  
AMAZON  EMPREENDIMENTOS EIRELI 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de  Audio  e  video  (Dispensada *) 
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *) 
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 
(Dispensada *) 
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros (Dispensada *) 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *) 
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Dispensada *) 
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Dispensada *) 
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada A) 
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem (Dispensada A) 
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 
82.19-9-01 - Fotocópias (Dispensada *) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

LOGRADOURO 

R PARANA 
NUMERO 

640 
COMPLEMENTO 

LETRA B 

CEP 

68.901-260 
BAIRRO/DISTRITO 
SANTA RITA 

MUNICÍPIO 

MACAPA 
UF 
AP 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

LOURENCO.ALMEIDA@UOL.COM.BR  
TELEFONE 

(96) 9142-7466 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA siTuAgÃo CADASTRAL 
13/02/2017 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
lark***** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
le**  k**** 

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM n° 51, de 11 de 
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer 
responsabilidade quanto às atividades dispensadas. 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 08/12/2022 às 10:46:29 (data e hora de  Brasilia). Página: 2/2 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 
18.173.277/0001-81 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
22/05/2013 

NOME EMPRESARIAL 

ULTRA MOVEIS CORPORATIVO LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
ULTRA MOVEIS CORPORATIVO 

PORTE 
EPP 

COD/GO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 
31.02-1-00 -Fabricação de móveis com predominância de metal 
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de Informática 
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional 
52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis 
52.12-5-00 - Carga e descarga 
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

0 

 

LOGRADOURO 
AV  PREFEITO  ANTONIO  TAVARES LEITE 

NUMERO 

250 
COMPLEMENTO  
PARQUE DA EMPRESA GALPA03 

CEP 

13.803-330 
BAIRRO/DISTRITO 
DISTRITO INDUSTRIAL I  JOSE  
MARANGONI 

MUNICÍPIO  

MOGI MIRIM 
UP  

SP 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

FINANCEIRO@ULTRAMOVEIS.COM.BR  
TELEFONE 

(19) 3862-5969 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
1.4. 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

22/05/2013 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° t863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 19/10/2022 às 16:11:13 (data e hora de  Brasilia).  
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

ROMERO DE INSCRIÇÃO 
17.034.870/0001-84 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

oorioDiE2A01E2R-ruRA 

NOME EMPRESARIAL 
FILIPE MOISES GARCIA EIRELI 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
GELMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO 

PORTE 
ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de  audio  e  video  
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
pegas 
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico lido especificados 
anteriormente 
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos,  CDs,  DVDs e fitas 
47.89-0-08 -Comércio varejista de artigos fotográficos e para Mmagem 
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de pegas e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso 
doméstico, exceto informática e comunicação 
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 

COSIDO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
230-5 - Empresa individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

LOGRADOURO 
R GUSTAVO  BECK  

NUMERO 
339 

COMPLEMENTO 
......,.... 

CEP 
13.167-180 

BAIRRO/DISTRITO 
PARQUE DAS PAINEIRAS 

MUNICIPIO  
ARTUR NOGUEIRA 

UP  
SP 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
MARCOSCAPELINI@YAHOO.COM.BR  

TELEFONE 
(19) 3877-2923 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
...r. 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
04/10/2012 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
......... 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
.......* 

iiiv 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

ROMERO DE INSCRIÇÃO 
17.034.870/0001-84 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgÃo 
CADASTRAL 

ci
ori7AsoiE2RTuRA 

NOME EMPRESARIAL 
FILIPE MOISES GARCIA EIRELI 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS AllVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 
46.49-4-07 - Comércio atacadista de filmes,  CDs,  DVDs, fitas e discos 
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas 
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 
47.55-5-03 -Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 
46.494-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas 
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitarios 
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 
45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas 
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veiculos automotores 
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veiculos automotores 
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e  materials  para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; pegas e acessórios 
47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veicuios recreativos; pegas e acessórios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZAJURIDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Emprestiri 

LOGRADOURO 
R GUSTAVO  BECK  

NUMERO 
339 

COMPLEMENTO 
,,........... 

CEP 
13.167-180 

BAIRRO/DISTRITO 
PARQUE DAS PAINEIRAS 

MUNICIPIO  
ARTUR NOGUEIRA 

UP  
SP 

ENDEREÇO ELETRONICO 
MARCOSCAPELINIWAHOO.COM.BR  

TELEFONE 
(19) 3877-2923 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
.1-1-.. 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇA0 CADASTRAL 
04/10/2012 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
MM.... 

DATARA SITUAÇÃO ESPECIAL 
MM..* 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INSCRIÇA0 
17.034.870/0001-84 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE iNscRigÃo E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

zraioole2Aosisruaa 

NOME EMPRESARIAL 
FILIPE MOISES GARCIA EIRELI 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
47.56-3-00 - Comércio varejista 
47.81-4-00 - Comercio varejista 
47.55-5-02 - Comercio varejista 
47.55-5-01 - Comércio varejista 
47.82-2-01 - Comercio varejista 
47.82-2-02 - Comercio varejista 
46.42-7-01 - Comércio atacadista 
46.43-5-01 - Comercio atacadista 
47.44-0-04 - Comércio varejista 
47.44-0-03 - Comércio varejista 
47.44-0-01 - Comércio varejista 
47.44-0-06 - Comercio varejista 
47.44-0-05 - Comercio varejista 
47.44-0-99 - Comércio varejista 
47.444-02 - Comércio varejista 
47.41-5-00 - Comercio varejista 
47.42-3-00 - Comércio varejista 
47.43-1-00 -Comércio varejista 
47.54-7-03 - Comercio varejista 
46.69-9-01 - Comércio atacadista 

ECONÓMICAS SECUNDARIAS 
especializado de instrumentos musicais e acessórios 
de artigos do vestuário e acessórios 
de artigos de armarinho 
de tecidos 
de calçados 
de artigos de viagem 

de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 
de calçados 

de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 
de  materials  hidráulicos 
de ferragens e ferramentas 
de pedras para revestimento 
de  materials  de construção não especificados anteriormente 
de  materials  de construção em geral 
de madeira e artefatos 
de tintas e  materials  para pintura 
de material elétrico 
de vidros 
de artigos de iluminação 

de bombas e compressores; partes e pegas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

LOGRADOURO 
R GUSTAVO  BECK  

NUMERO 
339 

COMPLEMENTO 
Itleftrirk. 

CEP 
13.167-180 

BAIRRO/DISTRITO 
PARQUE DAS PAINEIRAS 

MUNICIPIO  
ARTUR NOGUEIRA 

SF  
SP 

ENDEREÇ 0 ELETRONICO 
MARCOSCAPELINI@YAHOO.COM.BR  

TELEFONE 
(19) 3877-2923 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
, .. r ...e 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
04/10/2012 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
.....  

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
...It.*  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
17.034.87010001-84 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE sITuAgAo 
CADASTRAL 

°DA:1072;1E2R. 

NOME EMPRESARIAL 
FILIPE MOISES GARCIA EIRELI 

CÓDIGO E DEscRigAo DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 
46.79-6-02 - Comercio atacadista de mármores e granitos 
46.79-6-03 - Comercio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras 
46.79-6-04 - Comercio atacadista especializado de  materials  de construção não especificados anteriormente 
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e domestico 
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 
43.22-3-02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 
95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados 
anteriormente 
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente 
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; aortas e pegas 
46.61-3-00 - Comercio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e pegas 
46.49-4-03 - Comercio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veiculos recreativos 
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 
47.85-7-01 - Comércio varejista de antigüidades 
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 

COSIDO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
230-5 - Empresa individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

LOGRADOURO 
R GUSTAVO  BECK  

NÚMERO 
339  

COMPLEMENTO 

CEP 
13.167-180 

BAIRRO/DISTRITO 
PARQUE DAS PAINEIRAS 

MUNICIPIO  
ARTUR NOGUEIRA 

SF  
SP 

ENDEREÇO ELETRONICO 
MARCOSCAPELINI@YAHOO.COM.BR  

TELEFONE 
(19) 3877-2923 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
..... 

siTuAgAo CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
04/10/2012 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
........ 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
....r mt*. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
17.034.870/0001-84 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgÃo 
CADASTRAL 

.0A41,10720.3
1E2RTuRA 

NOME EMPRESARIAL 
FILIPE MOISES GARCIA EIRELI 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e 
pegas 
70.20-4-00 -Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica 
73.19-0-04 - Consultoria em publicidade 
73.19-0-02 - Promoção de vendas 
73.19-0-03 -  Marketing  direto 
45.41-2-06 - Comércio a varejo de pegas e acessórios novos para motocicletas e motonetas 
45.41-2-07 - Comércio a varejo de pegas e acessórios usados para motocicletas e motonetas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
230-5 -  Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresarl 

LOGRADOURO 
R GUSTAVO  BECK  

NÚMERO 
339  

COMPLEMENTO 

CEP 
13.167-180 

BAIRRO/DISTRITO 
PARQUE DAS PAINEIRAS 

MUNICIPIO  
ARTUR NOGUEIRA 

UP  
SP 

ENDEREÇO ELETRONICO 
MARCOSCAPELINIWAHOO.COM.BR  

TELEFONE 
(19) 3877-2923 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
04/10/2012 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
*N.**. 

DATA DA siTuAÇÃo ESPECIAL 
.......* 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 

14.625.838/0001-85 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgÃo 
CADASTRAL 

ABERTURA DATA DE 

/2011 16/11  

NOME EMPRESARIAL  
MAXWELL  DE NOVAIS SANTOS 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
MAX MIX  

PORTE  
ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
pegas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 

26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática 
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
46.79-6-99 - Comércio atacadista de  materials  de construção em geral 
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, 
mercearias e armazéns 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e  video  
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

213-5 - Empresário (Individual) 

LOGRADOURO 

R JUSCELINO KUBTSCHECK 
NÚMERO 
279  

COMPLEMENTO 

CEP 

45.350-000 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 
MUNICÍPIO 

ITIRUCU 
UF 
BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
MAXMIX1611@HOTMAIL.COM  

TELEFONE 
(73) 3538-1685/(73) 9198-1127 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

16/11/2011 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
. 
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moir 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NUMERO DE INSCRICAO 
00.789.321/0001-17 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgÃo 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
28/02/1984 

NOME EMPRESARIAL 
OLMI INFORMATICA LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
OLMI INFORMATICA 

PORTE 
EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.51-2-01 -Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 
77.33-1-00 -Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 
45.11-1-01 - Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 
45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas 
45.30-7-03 - Comercio a varejo de pegas e acessórios novos para velculos automotores 
45.41-2-06 - Comercio a varejo de pegas e acessórios novos para motocicletas e motonetas 
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 
47.54-7-02 - Comercio varejista de artigos de colchoaria 
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 
47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica 
47.61-0-03 - Comercio varejista de artigos de papelaria 
47.59-8-01 - Comercio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 
47.82-2-02 - Comercio varejista de artigos de viagem 
47.81-4-00 - Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
47.63-6-02 - Comercio varejista de artigos esportivos 
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 
47.73-3-00 - Comercio varejista de artigos  medicos  e ortopedicos 
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; pegas e acessórios 
47.63-6-01 - Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos 
47.82-2-01 - Comercio varejista de calçados 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 -Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
AV  MATO GROSSO 

NUMERO 
92-N 

COMPLEMENTO  
LOTE RT1C 

CEP 
78.320-000 

BAIRRO/DISTRITO 
MODULO 02 

MUNICIPIO 
JUINA 

UF 
MT 

ENDEREÇO ELETRONICO 
OLMIELETRO@GMAIL.COM  

TELEFONE 
(66) 3566-1339 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
.-.1.. 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA  OA  SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/11/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Nor  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
00.789.321/0001-17 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgÃo 
CADASTRAL 

2DA81110211A91:81E4RTURA 

NOME EMPRESARIAL 
OLMI INFORMATICA LTDA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 
47.61-0-01 - Comércio varejista de  [tyros  
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 
47.44-0-05 -Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 
47.44-0-03 -Comércio varejista de  materials  hidráulicos 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 
47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimenticios - hipermercados 
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 
47.89-0-03 - Comercio varejista de objetos de arte 
47.89-0-05 - Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários 
47.89-0-01 -Comercio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 
47.55-5-01 -Comercio varejista de tecidos 
47.41-5-00 - Comercio varejista de tintas e  materials  para pintura 
47.43-1-00 -Comercio varejista de vidros 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e  video  
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 
47.563-00 - Comercio varejista especializado de instrumentos  musicals  e acessórios 
62.01-501 -Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas  centrals  de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
AV  MATO GROSSO 

NÚMERO 
92-N 

COMPLEMENTO  
LOTE RT1C 

CEP 
78.320-000 

BAIRRO/DISTRITO 
MODULO 02 

MUNICIPIO  
JUINA 

SF  
MT 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
OLMIELETRO@GMAIL.COM  

TELEFONE 
(66) 3566-1339 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
...... 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/11/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
....... 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
.......*, .. 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
00.789.321/0001-17 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgÃo 
CADASTRAL 

.2A8T
IA021DE1914

ERTuRA 

NOME EMPRESARIAL 
OLMI INFORMATICA LTDA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletránicos de uso pessoal e doméstico 
46.64-840 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar;  parkas  e 
pegas 
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
AV  MATO GROSSO 

NUMERO 
92-N 

COMPLEMENTO  
LOTE RT1C 

CEP 
78.320-000 

BAIRRO/DISTRITO 
MODULO 02 

MUNICIPIO  
JUINA 

SF  
MT 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
OLMIELETRO@GMAILCOM 

TELEFONE 
(66) 3566-1339 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
It...  

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/11/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 
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CURITIBA, TERÇA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 2022 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SACJDE - FEAS 

PORTARIA N°96 

"Designa servidores para atuarem como pregoeiros nos 

processos licitatórios." 

0 DIRETOR GERAL DA FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAUDE - FEAS, no uso da competência que lhe foi 

Oelegada por meio do Decreto Municipal n.° 351/2019 e, em conformidade com o disposto na Lei Federal n.° 8.666/93 e 
alterações, na Lei Federal n.° 10.520/02, e no Decreto Municipal 1.235/2003. 
RESOLVE:  
Art.  1° Designar os servidores abaixo relacionados para atuarem como pregoeiros nos processos licitatórios, nos processos de 
Dispensas de Licitação e lnexigibilidade de Licitação, no âmbito da Fundação Estatal de Atenção à Saúde — Feas. 

Pregoeiros:  
Juliano  Eugênio da Silva - matricula n.° 277 
MireIle Pereira Fonseca - matricula n.° 1.822  
William Cesar  Barboza - matricula n° 1.828 
Veridiane De Paula Macedo  Sotto  Maior — matricula n.° 3.873 
Silvia  Andrea  Miranda Ribeiro — matricula n° 3.448  

Art.  2° Os Pregoeiros serão devidamente indicados no edital de embasamento para cada processo licitatório.  
Art.  3° Caberá ao Pregoeiro a elaboração e julgamento dos procedimentos licitatórios na modalidade Pregão e compras por 
meio eletrônico, bem como demais funções pertinentes, em conformidade com a Legislação vigente.  
Art.  4° Caberá aos servidores á inclusão nos devidos sistemas informatizados, dos dados resultantes da formalização dos 
processos de Dispensa de Licitação e lnexigibilidade de Licitação, de acordo com o disposto na Artigos 24 e 25 da Lei Federal  di"  8.666/93 e artigos 74 e 75 da Lei Federal 14.133/2021 
‘I1Krt. 5° 0 mandato dos pregoeiros será de 01 (um) ano, com efeitos a partir de 17 de novembro de 2022.  

Art.  6° Ficam revogadas quaisquer disposições contrárias. 

Fundação Estatal de Atenção á Saúde, 21 de novembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 119 

"Convoca os candidatos aprovados no Processo 

Seletivo Público Edital n° 01/2021." 

A FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAÚDE DE CURITIBA, pela Gerência de Gestão de Pessoas, convoca os 
candidatos aprovados no Processo Seletivo Público, obedecendo á ordem classificatória geral, e portadores de deficiência, os 
quais deverão comparecer ao miniauditório da sede administrativa da FEAS, no bairro Pinheirinho, Curitiba, Paraná, conforme 
dia e horário estipulados na correspondência eletrônica  (e-mail)  enviada aos candidatos, para se submeterem ao exame 
médico admissional, sob pena de eliminação do certame, além da entrega dos documentos elencados no edital, inclusive da 
Carteira de Trabalho Digital e 2 (duas) fotos 3x4. 

Alertamos que a não apresentação da documentação constante dos itens 8.3 e 8.6 do Edital implica a desclassificação 
do candidato. 
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Atenciosamente, 
11/ • 

08/12/2022 15:17 Zimbra 

Zimbra wbarboza@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Re: Análise minuta edital PE - Armários roupeiros 

De : Fabiana Martins 
<fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Assunto : Re: Análise minuta edital PE - Armários roupeiros 
Para :  William Cesar  Barboza 

<wbarboza@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Prezado, 

Minuta analisada e aprovada. 

qui., 08 de dez. de 2022 15:14 

02 anexos 

Fabiana Martins 
Coordenadora de Compras 

(41) 3316-5942liabimartins@feaes.curi1iba.pr.gov.tar 

De:  "William Cesar  Barboza" <wbarboza@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Para: "Fabiana Martins" <fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviadas: Quinta-feira, 8 de dezembro de 2022 14:59:02 
Assunto: Análise minuta edital PE - Armários roupeiros 

Prezada, 

Segue minuta do edital de embasamento referente ao Pregão Eletrônico que tem por 
objeto o "Registro de pregos para futuro fornecimento de armários roupeiros" (PA 
307/2022)" para análise e aprovação. 

Favor verificar os destaques em vermelho. Caso alguma alteração seja feita, favor 
destacar. 

Atenciosamente,  
William Cesar  Barboza 
Pregoeiro 
CornissSo Permanente de Licitações 

(41) 3316-5927 I feaes.curitiba.pr.gov.br  

bit 
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Feas 

R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 
(41) 3316-5927 

www.feaes.curitiba.or.gov.br  

Memorando  295/2022 — CPL  Em 08 de dezembro de 2022 

Assessoria Jurídica Feas: 

Encaminhamos a minuta de edital de embasamento de pregão 

eletrônico referente ao processo administrativo n° 307/2022, para análise e 

posicionamento jurídico. 

0 referido processo administrativo diz respeito a "Registro de pregos 

para futuro fornecimento de armários roupeiros". 

Elaboramos o Edital com base nas informações enviadas pelo setor 

solicitante. 

A Publicação dar-se-6 no Diário Oficial — atos do município de Curitiba, 

além dos  sites  da Feas. 

Respeitosamente, 

• tki WPM Oulfi¡N 
William Cesar Barboza  

Pregoeiro 
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MINUTA 
EDITAL DE EMBASAMENTO 

Processo Administrativo n° 307/2022. 

Pregão Eletrônico n° xxx/2022. 

A Fundação Estatal de Atenção à Saúde — Feas informa que realizará Pregão 

Eletrônico, cujo Edital assim se resume. 

Objeto: "Registro de preços para futuro fornecimento de armários roupeiros". 

Propostas, documentos e lances: Serão recebidos, exclusivamente, através da 

internet no portal de compras governamentais (www.compras.gov.br), nos seguintes 

prazos: 

Inicio do recebimento das propostas, 

documentos de habilitação e 

complementares 

08:00 h do dia xx de xxxx de 2022 

Término do recebimento das propostas, 

documentos de habilitação e 

complementares 

08:00 h do dia xx de xxxx de 2022 

Início da sessão pública de disputa 09:00 h do dia xx de xxxx de 2022 

Informação: considerando a legislação vigente, este pregão será de participação 

exclusiva para ME/EPP. 

Curitiba, xx de xxxxxx de 2022. 

William Cesar Barboza  

Pregoeiro 
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1 — Introdução 

1.1. A Fundação Estatal de Atenção à Saúde de Curitiba — Feas torna 

público que realizará processo licitatório na modalidade Pregão, na forma eletrônica, 

através do Portal de Compras Governamentais (www.compras.gov.br). A licitação 

será do tipo "menor prego por item". Legislação aplicável: lei n.° 8.666/93; lei n.° 

10.520/2002; lei complementar n° 123/2006; disposições dos decretos municipais n° 

1.235/2003; 2.028/2011; 104/2019; 290/2016; e 610/2019, naquilo que lhes for 

compatível, além do contrato de gestão celebrado entre o município de Curitiba e a 

Feas e Processo Administrativo n.° 172/2022 — Feas, bem como as cláusulas abaixo 410 

descritas. 

1.2. 0 valor máximo estimado deste Pregão Eletrônico é de R$ 

14.012,15. 

1.3. As despesas decorrentes da aquisição dos produtos correrão por 

conta de recursos próprios da Feas (CNPJ 14.814.139.0001-83), previstos em seu 

orçamento, recebiveis através de Contrato de Gestão celebrado com o Município de 

Curitiba, para atender as metas definidas. 

2 — Indicação Do Pregoeiro E Da Equipe De Apoio 

2.1. 0 Pregoeiro e equipe de apoio designados por meio da Portaria n.° 

64/2022 — Feas, responsáveis por este Pregão Eletrônico são: 

Pregoeiro:  

William Cesar Barboza  

Equipe de Apoio 

Silvia  Andrea  Miranda Ribeiro 

Veridiane De Paula Macedo  Sotto  Maior;. 
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2.2. Na ausência do Pregoeiro responsável, o presente pregão será 

conduzido e julgado por um dos agentes designados como equipe de apoio. 

2.3. 0 julgamento da licitação dar-se-6 pelo Pregoeiro, com base nas 

condições previstas neste edital. 

2.3.1. Havendo necessidade de análise técnica para aferir relação de 

compatibilidade da oferta da licitante com as condições exigidas em edital, o órgão 

promotor ficará responsável por essa avaliação. 

3— Objeto da licitação 

3.1. 0 objeto desta licitação é "Registro de preços para futuro 

fornecimento de armários roupeiros", conforme especificações contidas neste 

edital, seus anexos e no formulário proposta eletrônico. 

3.2. Em caso de discordância existente entre as especificações descritas 

no Compras Governamentais e as especificações constantes neste Edital, 

prevalecerão as últimas. 

3.3. Compõem esta Convocação Geral, além das condições especificas, 

os seguintes anexos: 

Anexo 1— Termo de Referência. 

Anexo 2— Justificativas de pregos e orçamentos balizadores 

Anexo 3— Minuta da ata de registro de preços. 

Anexo 4— Declaração de redução de preços para cadastro reserva. 

4— Das impugnações, esclarecimentos e comunicados 

4.1. Os esclarecimentos sobre este Edital somente serão respondidos 

quando solicitados ao Pregoeiro, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a 

abertura da licitação, devendo ser: 
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4.1.1. Protocolada na sede da Feas, no endereço constante no cabeçalho 

deste termo; 

4.1.2. Apresentada através do sistema de compras governamentais. 

4.1.3. no  seguinte endereço eletrônico: 

wbarboza@feaes.curitiba.pr.gov.br.  

4.1.4. As respostas aos esclarecimentos serão disponibilizadas no portal 

de compras governamentais para ciência de todos os interessados. É dever das 

empresas interessadas acompanhar os boletins de esclarecimentos emitidos pelo 

Pregoeiro no portal de compras governamentais. 

4.1.5. 0 Pregoeiro decidirá sobre o esclarecimento no prazo de até 1 (um) 

dia  OW. 

4.2. Eventuais impugnações ao presente Edital poderão ser feitas até as 

17 horas do dia XXXXX, dois dias úteis antes da data fixada para a realização da 

sessão pública do Pregão, por qualquer cidadão ou licitante. 

4.3. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao 

Pregoeiro, e conter o nome completo do responsável, indicação da modalidade e 

número do certame, a denominação social da empresa, número do CNPJ, telefone, 

endereço eletrônico para contato, devendo ser: 

4.3.1. Protocolada na sede da Feas, no endereço constante no cabeçalho 

deste termo; 

4.3.2. Apresentada através do sistema de compras governamentais; 

4.3.3. no  seguinte endereço eletrônico: 

wbarbozafeaes.curitiba.pr.gov.br  

4.4. A impugnação será julgada em até um dia  (Ail,  a contar da data de 

seu expresso recebimento e a resposta será disponibilizada no  site  de compras 

governamentais. 

Pregão Eletrônico n° xx/2022 — Feas Página 4 de 54 



Feas 

R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
3° andar  

Cacao  Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

(41) 3316-5927 
www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

4.5. Comunicados — Qualquer comunicado emitido pelo Pregoeiro será 

divulgado no portal de compras governamentais; o qual também poderá ter seu texto 

disponibilizado no  "chat"  deste pregão eletrônico. 

4.6. As solicitações feitas fora dos meios e prazos aqui estipulados não 

serão conhecidas. 

4.7. É de responsabilidade única e exclusiva das empresas interessadas 

acompanharem os boletins de esclarecimentos e os comunicados emitidos. Não 

serão aceitas reclamações baseadas no desconhecimento do teor desses 

documentos. 

4.8. Durante a sessão de envio de lances, o Pregoeiro não fará 

atendimento aos fornecedores através de telefone, somente através do  "chat"  de 

mensagens. As dúvidas devem ser dirimidas antes do inicio do processo de Pregão 

Eletrônico 

5— Condições De Participação 

5.1. A participação neste Pregão Eletrônico importa à proponente irrestrita 

aceitação das condições estabelecidas no presente Edital, bem como na 

observância da legislação em vigor, dos regulamentos, normas administrativas e 

técnicas aplicáveis, inclusive quanto aos recursos. 

5.2. Somente poderão participar da presente Licitação aqueles que: 

5.2.1. Satisfaçam integralmente as condições deste Edital; 

5.2.2. Estejam regularmente estabelecidos no pais, cuja finalidade e ramo 

de atuação principal estejam incorporados ao objeto do presente Pregão Eletrônico 

e que execute atividade pertinente e compatível com este objeto. 

5.2.3. A lai-ifiCipaçab new certame é exclusiva a microeMPresas -,e 

empresas de pequeno porte, nos termos do  art  48 da Lei Complementar n° 123, de 

14 de;dezembro'de 2006. 

5.2.4. Estejam cadastradas no sistema compras governamentais. 
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5.3. Não poderão participar desta licitação: 

5.3.1. (quanto aos itens exclusivos) Microempresa, empresa de pequeno 

porte e microempreendedor individual integrantes de um mesmo grupo 

econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou re-

presentantes legais comuns, ou que se utilizem recursos materiais, tecno-

lógicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem 

representando interesse econômico em comum; 

5.3.2. (quanto aos itens exclusivos) As licitantes que se enquadrem no 

previsto do § 4° do  art.  3° da Lei Complementar 123/2006; 

5.3.3. Empresas que tenham sido declaradas inidemeas por qualquer es-

fera federativa ou suspensas de licitar ou impedidas de contratar com o 

Município de Curitiba, enquanto durarem os efeitos da sanção; 

5.3.4. nenhum servidor, seu cônjuge, companheiro, parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau poderá ser diretor, proprietá-

rio, controlador ou integrar conselho de empresa fornecedora ou que reali-

ze qualquer modalidade de contrato com o Município, sob pena de demis-

são, nos termos do  art.  98 da Lei Orgânica do Município; 

5.3.5. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, 

atuando nessa condição (Acórdão n° 746/2014-TCU-Plenário). 

5.3.6. Empresas que se encontrem sob falência, dissolução, recuperação 

judicial ou extrajudicial, exceto empresas com plano de recuperação aco-

lhido judicialmente, e empresas em recuperação extrajudicial, com plano 

de recuperação homologado judicialmente. 

5.4. Os Secretários Municipais, o Procurador-Geral do Município, os ocu-

pantes de cargo em comissão, os de função de confiança, bem como todos os servi-

dores e empregados públicos Municipais, da Administração Direta e Indireta, não po-

derão firmar contrato com o Município antes de decorridos 90 (noventa) dias após 

findos os respectivos vínculos. 

5.5. Nesta licitação não será aceita a participação de empresas em con-

sórcio. 
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5.6. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará 

"sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo ás seguintes 

declarações: 

5.6.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei 

Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido em seus  arts.  42 a 49. 

5.6.1.1 nos itens exclusivos para participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o 

prosseguimento no certame; 

5.6.1.2 nos itens em que a participação não for exclusiva para 

microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" 

apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido 

previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa 

de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

5.6.2 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital 

e seus anexos; 

5.6.3 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e 

que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalicias; 

5.6.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

5.6.5 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 

anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição, 

5.6.6 que a proposta foi elaborada de forma independente. 
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5.6.7 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados 

executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos Ill e 

IV do  art.  1° e no inciso Ill do  art.  5° da Constituição Federal; 

5.6.8 que os serviços são prestados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou 

para reabilitado da Previdência Social e que atendam As regras de acessibilidade 

previstas na legislação, conforme disposto no  art.  93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho 

de 1991. 

5.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição 

sujeitará o licitante As sanções previstas em lei e neste Edital. 

6— Credenciamento 

6.1. 0 Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, 

que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em 

sua forma eletrônica. 

6.2. Os interessados em participar desta Licitação deverão estar 

previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores — SICAF e perante o Sistema Integrado de Administração de Serviços 

Gerais — SIASG, pelo  site  www.compras.gov.br. 

6.3. 0 cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras 

governamentais, no sitio www.compras.gov.br, por meio de certificado digital 

conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira — ICP — Brasil. 

6.4. Os interessados em participar desta licitação, preferencialmente, 

também poderão estar inscritos no Portal de Compras do Município de Curitiba (E-

Compras): http://www.e-compras.curitiba.prgov.br, a fim de possibilitar a emissão do 

Certificado de Registro Cadastral —  CRC,  nos termos do Decreto Municipal n° 

104/2019; 
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6.5. 0 uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de 

responsabilidade exclusiva do licitante, não cabendo ao provedor do sistema ou a 

Feas responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros. 

6.6. 0 credenciamento junto ao provedor do sistema implica 

responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para a 

realização das transações inerentes ao Pregão na forma Eletrônica. 

6.7. 0 licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema 

qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso 

da senha, para imediato bloqueio de acesso. 

6.8. 0 licitante será responsável por todas as transações que forem 

efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 

verdadeiras suas propostas e lances. 

6.9. É de exclusiva responsabilidade da empresa interessada a solicitação 

e manutenção de sua respectiva chave de acesso perante o provedor do sistema 

compras governamentais. 

6.10. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus 

dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis 

pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos 

registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

6.10.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

7— Apresentação Da Proposta De Pregos E Envio Dos Documentos 

7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos exigidos no edital, proposta com a 
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descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para 

abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-6 automaticamente a etapa 

de envio dessa documentação. 

7.2. 0 envio da proposta, acompanhada dos documentos exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

7.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de 

habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de 

acesso aos dados constantes dos sistemas. 

7.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão 

encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de 

regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do  art.  43, § 10 da  LC  n° 123, de 2006. 

7.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema 

eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus 

decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

7.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou 

substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no 

sistema; 

7.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de 

classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a 

realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

7.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e 

para acesso público após o encerramento do envio de lances. 
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8— Do preenchimento da proposta 

8.1. 0 licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 
sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

8.1.1. Valor unitário do item; 

8.1.2. Marca; 

8.1.3. Fabricante; 

8.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares 
especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, 

o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou 
inscrição do bem no cirgão competente, quando for o caso; 

8-1:5. Neste campo descrição, as propostas não podem conter qualquer 
identificação do licitante proponente tais como nome CNPJ,' telefohe,  e-
mail, etc.,  sob pena de desclassificação.  

8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

8.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

8.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de 

lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito 

de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

8.5. 0 prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) 

dias, a contar da data de sua apresentação. 

8.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas e neste edital, sob pena de 

desclassificação. 
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8.7. Não serão aceitas propostas e/ou documentos encaminhados fora do 

horário determinado nem em outro meio que não através do portal de compras 

governamentais. 

8.8. 0 envio de uma proposta para este Pregão Eletrônico será 

considerado como evidência de que a proponente: 

8.8.1. Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, que os 

comparou entre si e obteve do Pregoeiro informações sobre qualquer ponto 

duvidoso antes de apresentá-la; 

8.8.2. Considerou que os elementos desta Licitação lhe permitem a 

elaboração de uma proposta totalmente satisfatória. 

8.8.3. Está de acordo com todos os termos editalicios; 

8.8.4. Sendo vencedora da Licitação, assumirá integral responsabilidade 

pela entrega do objeto licitado; 

8.9. A empresa que utilizar qualquer forma passivel de identificação no 

sistema eletrônico terá sua proposta desclassificada pelo Pregoeiro e não poderá 

participar da fase de lances. 

9— Abertura da sessão pública e classificação das propostas 

9.1. A abertura da presente licitação dar-se-6 em sessão pública, por 

meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

9.2. 0 Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando 

desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabeleci-

dos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações 

técnicas exigidas no Termo de Referência. 
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9.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

9.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no siste-

ma, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

9.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento de-

finitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

9.6. 0 sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, 

sendo que somente estas participarão da fase de lances. 

9.7. 0 sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens 

entre o Pregoeiro e os licitantes. 

10— Formulação dos lances: modo de disputa aberto e fechado 

10.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lan-

ces exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informa-

dos do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

10.2. 0 lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

10.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o ho-

rário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

10.4. 0 licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou per-

centual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

10.5. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo 

de disputa "aberto e fechado", em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado. 

10.5.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze 

minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente 

dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleato- 
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riamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de 

lances. 

10.5.2. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá opor-

tunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos 

até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 

cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

10.5.3. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas 

neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de 

classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco 

minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

10.5.4 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o 

sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

10.5.5. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabele-

cida nos itens anteriores, haverá o reinicio da etapa fechada, para que os demais li-

citantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance 

final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 

prazo. 

10.5.6. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificada-

mente, admitir o reinicio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na eta-

pa de lance fechado atender às exigências de habilitação. 

10.6 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecen-

do aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

10.7. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informa-

dos, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do li-

citante. 
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10.8. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos lici-

tantes para a recepção dos lances. 

10.9. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro per-

sistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada 

somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoei-

ro aos participantes, no sitio eletrônico utilizado para divulgação. 

10.10. 0 Critério de julgamento adotado será o menor prego por item, 

conforme definido neste Edital e seus anexos. 

10.11. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de 

sua proposta. 

10.12. Em relação a itens não exclusivos para participação de microem-

presas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será 

efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade em-

presarial. 0 sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de 

pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 

colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, 

para o fim de aplicar-se o disposto nos  arts.  44 e 45 da  LC  n° 123, de 2006. 

10.12.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas 

de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da 

melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira co-

locada. 

10.12.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de 

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao 

da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, conta-

dos após a comunicação automática para tanto. 
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10.12.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor 

classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas 

as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem 

naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exerci-

cio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

10.12.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas micro-

empresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabele-

cidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifi-

que aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

10.12.5. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de 

lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

10.13. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate será aquele previsto na Lei n° 8.666, de 1993. 

10.14. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo 

sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados. 

10.15. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o prego-

eiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que te-

nha apresentado o melhor prego, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 

negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

10.16. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

10.17. Serão aceitos lances com até 04 (quatro) casas decimais após a 

virgula. 

11 — Envio da proposta de pregos 
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11.1. 0 pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a ne-

gociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, 

quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresenta-

dos. 

11.2. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 

solicitação fundamentada feita no  chat  pelo licitante, antes de findo o prazo. 

11.3. 0 licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a docu-

mentação indicada no item anterior, será desclassificado e sujeitar-se-6 ás sanções 

previstas neste Edital. 

11.4. A proposta deverá conter: 

11.4.1. Proposta de preços, vedado o preenchimento desta com dados 

aleatórios, sob pena de desclassificação; 

11.4.2. Preços unitários e totais, em Real, em algarismo, com no máximo 

quatro casas após a virgula, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previ-

são inflacionária; 

11.4.4. Indicação de que nos preços ofertados já estão inclusos os tribu-

tos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despe-

sas necessárias A execução do objeto; 

11.4.5. Indicação de fabricante, marca e modelo, bem como catálogo co-

mercial com o produto a ser fornecido, se for o caso. 

11.4.6. Prazo de validade da proposta de, no  minim,  60 (sessenta) dias, 

contados da data de abertura da licitação. 

11.5. Após o encerramento da sessão de lances e negociações, esta será 

suspensa, a fim de que o Pregoeiro possa proceder à análise e julgamento, bem 

como proceder ao julgamento da habilitação das empresas classificadas. 
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12 — Da aceitabilidade da proposta 

12.1. Encerrada a etapa de negociação e envio de documentos, a sessão  

sera  suspensa para que o pregoeiro examine a proposta classificada em primeiro lu-

gar quanto a adequação ao objeto e A compatibilidade do preço em relação ao  maxi-

mo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos. Para tanto, poderá 

solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Feas. 

12.2.  Sera  desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresen- 

tar preço final superior ao preço máximo fixado, desconto menor do que o mínimo 411/ 

exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

12.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global 

ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 

insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o 

ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando 

se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneração. 

12.3. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobre-

tudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos 

meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado 

em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no lo-

cal a ser indicado e dentro de 02 (dois) dias úteis contados da solicitação. 

12.3.1. Por meio de mensagem no sistema,  sera  divulgado o local e horá-

rio de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença  se-

ra  facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes. 

12.3.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de men-

sagem no sistema. 

12.3.3. Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de 

aceitabilidade: 
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12.3.3.1. o critério de análise será o constante no descritivo contido no 

Anexo I. 

12.3.4. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na 

entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora 

das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 

12.3.5. Se as amostras apresentadas pelo primeiro classificado não forem 

aceitas, o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo 

segundo classificado. Seguir-se-6 com a verificação das amostras e, assim, sucessi-

vamente, até a verificação de uma que atenda ás especificações constantes no Ter-

mo de Referência. 

12.3.6. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão 

tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe téc-

nica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento. 

12.3.7. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras en-

tregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 5 (cinco) dias, após o 

qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento. 

12.3.8. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas 

as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manu-

ais impressos em  lingua  portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando 

for o caso. 

12.4. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

12.5. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá 

sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos 

e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessi- 
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vel a todos os licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 

classificação. 

12.6. 0 desatendimento de exigências formais não essenciais não impor-

tará o afastamento da licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, ob-

servados os princípios da isonomia e do interesse público. 

12.7. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro ve-

rificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

13 — Julgamento Da Habilitação 

13.1. Somente serão julgadas as habilitações das empresas que 

forem classificadas. 

13.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação 

dos licitantes detentores das propostas classificadas, o Pregoeiro verificará o even-

tual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à exis-

tência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, me-

diante a consulta aos seguintes cadastros: 

13.2.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas — 

CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portalda-

transparencia.gov.br/ceis);  

13.2.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Im-

probidade Administrativa e Inelegibilidade mantido pelo Conselho 

Nacional de Justiça (wwvv.cnj.jus.br/improbidade  adm/consultar_re-

querido.php). 

13.2.3. Lista de Inidõneos e o Cadastro Integrado de Condenações 

por Ilícitos Administrativos — CADICON, mantidos pelo Tribunal de 

Contas da União — TCU; 
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13.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa lici-

tante e, no caso do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbi-

dade Administrativa (CNCIA), do CNJ, também de seu sócio majoritário, por força do 

artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao res-

ponsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar 

com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário. 

13.5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

13.6. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos lici-

tantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em 

relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação eco-

nômica financeira. 0 documento de qualificação técnica abaixo exigido deverá ser 

enviado junto à proposta eletrônica, como forma de anexo. 

13.7. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações cons-

tantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, 

ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva docu-

mentação atualizada. 

13.8. 0 descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do lici-

tante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita 

pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar as certidões válidas. 

13.9. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 

sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

13.10. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimen-

to de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quan-

do houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 
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13.11. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de 

CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

13.12. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em 

nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em 

nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovada-

mente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

13.13 Ressalvado o disposto no item 5.3 (documentos abrangidos pelo Si-

caf), os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação re-

lacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

13.14. Habilitação jurídica: 

13.14.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público 

de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

13.14.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certifi-

cado da Condição de Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.-

gov.br; 

13.14.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de res-

ponsabilidade limitada — EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vi-

gor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

13.14.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde ope-

ra, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participan-

te sucursal, filial ou agência; 

13.14.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova 

da indicação dos seus administradores; 
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13.14.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vi-

gor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Co-

mercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem 

como o registro de que trata o  art.  107 da Lei n° 5.764, de 1971; 

13.14.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamen-

to no Pais: decreto de autorização, 

13.14.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva; 

13.15. Regularidade fiscal e trabalhista: 

13.15.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

13.15.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, 

mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Divida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 

Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

13.15.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS); 

13.15.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça 

do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943; 

13.15.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou 

sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

13.15.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante 
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declaração da Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na 

forma da lei; 

13.15.8. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa 

aos Tributos Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão 

Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento 

equivalente do Município do domicilio ou sede do licitante, na forma da lei; 

13.15.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como 

microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 

que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

13.16. Qualificação Econômico-Financeira. 

13.16.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica; 

13.16.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exerci-

cio social já exigíveis e apresentados na forma da lei, com TERMO DE ABERTURA 

E ENCERRAMENTO e devidamente registrado na Junta Comercial ou Cartório de 

Títulos e Documentos e para sociedade anônima: publicado na imprensa oficial, que 

comprovem a boa situação financeira da pessoa jurídica, sendo vedada a sua subs-

tituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por  indices  

oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data da solicitação da ins-

crição no cadastro de fornecedores  (art.  31, inciso I, da Lei n°8666/1993) e altera-

ções. O Balanço a ser apresentado deverá ser referente ao ano de 2021. 

13.16. 2.1. A boa situação será avaliada pelos  indices  conforme  art.  9°, do 

Decreto Municipal 104/2019: 

ILC > ou = 1 

ILG > ou = 1  

SG  > ou = 1 
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1 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE =  LC 

LC  = ATIVO CIRCULANTE/PASSIVO CIRCULANTE 

2- ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL = LG 

ATIVO CIRCULANTE+ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

LG -  

PASSIVO CIRCULANTE-1- PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

3- SOLVÊNCIA GERAL =  SG  

ATIVO TOTAL 

SG=  

PASSIVO CIRCULANTE+ PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

13.16.2.2.0s  indices  deverão ser indicados de conformidade com as Nor-

mas Técnicas Contábeis e a Lei Federal n° 8.666/1993. 

13.16. 2.3. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 

(um) em qualquer dos  indices  de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral  (SG)  e 

Liquidez Corrente  (LC),  deverão comprovar, considerados os riscos para a 

Administração, patrimônio liquido positivo (Decreto Municipal 104/2019,  art.  10, § 

3°). 

13.17. Qualificação técnica (deverá se anexada no a o do envio  

proposta eletrônica). 

Comprovação de aptidão através de no mínimo  al  (titti) atettado de cJ-

pacictiole técnica,  fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 

comprove que a empresa licitante prestou serviço igual ou similar em características 

com o objeto da presente licitação, conforme preconiza o  Art.  30, inciso ll e §1° da 

Lei 8666/93. Não serão aceitos atestados de empresas que pertençam ao mesmo 

grupo empresarial. 
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13.18. No momento do julgamento da habilitação, o Pregoeiro consultará 

ao sistema em que a empresa estiver cadastrada, em que constam as datas de ven-

cimento dos documentos exigidos para a habilitação (SICAF ou eventualmente e-

compras), a fim de verificar a vigência e autenticidade destes. 

13.19. A página da consulta será impressa pelo Pregoeiro. A validade dos 

documentos será conferida. Em caso de alguma certidão estar fora de validade, po-

derão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões. Se ainda assim, o 

Pregoeiro não lograr êxito na aferição da regularidade da documentação, a empresa 

será convocada para que, no prazo de 24 h (a contar do recebimento da solicitação) 

envie cópia via sistema do documento solicitado. 0 não envio acarretará na inabilita-

ção da empresa, salvos os casos de condições exclusivas para a habilitação de mi-

croempresas ou empresas de pequeno porte. 

13.20. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualifi-

cada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a 

existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a em-

presa será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do 

vencedor, comprovar a regularização. 0 prazo poderá ser prorrogado por igual perí-

odo, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 

13.20.1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subi-

tem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previs-

tas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na or-

dem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na docu-

mentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

13.21. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no  "chat"  a nova data e ho-

rário para a continuidade da mesma. 
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13.22. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desa-

cordo com o estabelecido neste Edital. 

13.23. Os documentos exigidos para habilitação deverão estar dentro de 

seus prazos de validade. Os documentos que não constarem em seu texto o prazo 

de validade deverão ser apresentados com expedição máxima de 03 (três) meses a 

contar da data de sua emissão. 

13.24. Os documentos aqui solicitados poderão ser apresentados em 

original, ou por qualquer processo de cópia autenticada ou cópia simples. 

13.25 0 licitante não cadastrado no SICAF ou e-compras deverá 

apresentar toda a documentação de habilitação prevista neste Edital. 

13.26. Conforme o Decreto Municipal n° 104/2019 e Instrução Normativa 

n° 03/2018 é de responsabilidade da empresa licitante a manutenção das datas 

atualizadas dos documentos no SICAF.  

13.27. A Feas fará a análise da documentação para classificação da pro-

posta a partir dos documentos anexados, bem como consulta aos  sites  oficiais aci-

ma apontados. Caso haja desconformidade com o solicitado a empresa será des-

classificada e/ou inabilitada. 

13.28. A data para a divulgação do resultado será informada pelo Prego-

eiro durante a sessão de lances, no  "chat"  de conversação ou através de comunica-

do a ser publicado na plataforma de compras governamentais, sendo responsabili-

dade única e exclusiva das empresas interessadas o acompanhamento das datas. 

13.30. Constatado o atendimento As exigências de habilitação fixadas no 

Edital, o licitante será declarado vencedor. 

14— Dos Recursos 
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14.1. Declarado o vencedor, a licitante que quiser recorrer deverá 

manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, isto 6, indicando contra quais 

decisões pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema, nos 

termos do  art.  33 do Decreto Municipal n° 1.235/2003. 0 prazo para a manifestação 

da intenção de interpor recurso será de 04 (quatro) horas Citeis, ou seja, das 08:00 

As 12:00 horas do dia útil seguinte da divulgação do resultado final de julgamento. 

14.2. Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no portal de compras 

governamentais. 

14.3. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

14.3.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, 

mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

14.4. Uma vez admitida a intenção, abrir-se-6 então o prazo de 03 (três) 

dias Citeis para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes 

desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 

começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos elementos indispensáveis á defesa dos seus interesses. 

14.5. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante 

importará na decadência do direito de recurso. 

14.6. Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, o Pregoeiro 

terá poderá: 

14.6.1. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem 

motivação ou fora do prazo estabelecido; 

14.6.2. Motivadamente, reconsiderar a decisão dado o recurso interposto; 
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14.6.3. Manter a decisão, encaminhando o recurso A autoridade 

julgadora, que decidirá. 

14.5. 0 acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

14.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o 

processo licitatório para determinar a contratação. 

14.7. Não havendo recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante 

vencedor e encaminhará o procedimento A autoridade superior para homologação. 

15— Da Adjudicação, Da Homologação E Da Convocação 

15.1. 0 objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado 

vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela 

autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

15.2. Havendo manifestação da intenção de recorrer, conforme 

procedimentos citados no tópico anterior e, após a decisão dos recursos, constatada 

a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do 

certame A licitante vencedora e homologará o procedimento. 

15.3. Homologado o resultado, a proponente vencedora será convocada, 

por escrito, para a assinatura do Contrato/Ata de Registro de Preços. 

16— Da Ata De Registro De Pregos 

16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 

até 03 (três) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata 

de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de 

decair do direito A contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
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16.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 

entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá 

encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de 

recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo 

de 02 (dois) dias, a contar da data de seu recebimento. 

16.3. Integrará a Ata de Registro de Preços, como parte indissociável, a 

proposta apresentada pela adjudicatária. 

16.4. 0 prazo estabelecido para assinatura da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela 

licitante vencedora, durante o seu transcurso, se apresentada motivação para tanto 

e desde que devidamente aceita pela Feas. 

16.5. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto 

necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, 

com a indicação da licitante vencedora, a descrição dos itens, as respectivas 

quantidades, preços registrados e demais condições. 

16.6. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o cadastro de reserva 

com o registro das licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços • 

iguais aos da licitante vencedora na sequência da classificação do certame. 

16.7. Sempre que o primeiro classificado não atender à convocação para 

a assinatura da Ata de Registro de Preços, é facultado à Administração, dentro do 

prazo e condições estabelecidos, convocar os remanescentes, observada a ordem 

de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 

estabelecidas, inclusive quanto ao preço, nos termos do Decreto Municipal n° 

290/2016. 

16.8. Quando os primeiros classificados, signatários da Ata de Registro 

de Preços, estiverem impossibilitados de cumprir com o fornecimento (devidamente 

justificado e aceito pela Administração) as licitantes que compõem o cadastro de 
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reserva ou as remanescentes poderão ser chamadas, obedecendo à ordem de 

classificação, para assiná-la. 

16.9. Quando houver a necessidade de contratação dos fornecedores que 

compõem o cadastro de reserva ou remanescentes, serão realizados os 

procedimentos para a habilitação, sendo condição para a contratação o 

cumprimento integral de todas as condições previstas no Edital de licitação. 

16.10. A existência de preços registrados não obriga a Administração a 

firmar contratações que deles possam advir, facultada a realização de licitação 

especifica para aquisição pretendida. 

16.11. 0 Contratante, após a assinatura da Ata de Registro de Preços e a 

qualquer momento, poderá convocar a Contratada para negociar a redução dos 

preços registrados, se porventura constatar que os preços registrados estão 

incompatíveis com os preços de mercado. 

16.12. 0 prazo de validade da Ata de Registro de Preços será 12 meses. 

16.13. Serão publicados no Diário Oficial do Município, trimestralmente, 

os valores unitários utilizados pelos órgãos do Município de Curitiba, referentes a 

este Pregão Eletrônico. 

16.14. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada ou suspensa na 

hipótese da ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n° 290/2016. 

17— Do cadastro de reserva de fornecedores 

17.1. Após o encerramento da etapa competitiva, as licitantes poderão 

reduzir seus preços ao valor da proposta da licitante mais bem classificada e, 

nessas condições, após a homologação do certame, em até duas horas, poderão 

dar o aceite para participar do cadastro de reserva. 

17.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não 

prejudicará o resultado do certame em relação à licitante mais bem classificada. 
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17.3. Havendo uma ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas 

em valor igual ao da licitante vencedora, estas serão classificados segundo a ordem 

da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva, mediante 

publicação de relatório 

17.4. Esta ordem de classificação das licitantes registradas deverá ser 

respeitada nas contratações e somente será utilizada caso o mais bem colocado no 

certame não assine a ata, tenha seu registro cancelado ou na impossibilidade de 

atendimento pelo primeiro colocado da ata, nos termos do Decreto Municipal n° 

290/2016. 

18 — Da Ordem De Compra 

18.1. Após a assinatura da Ata de Registro de Preços a licitante deverá 

aguardar a liberação das Ordens de Compra, para providenciar a entrega dos 

produtos. 

18.2. 0 prazo para entrega dos produtos terá inicio a partir da data de 

recebimento da Ordem de Compra. 

18.3. A empresa vencedora deverá observar quando do recebimento da 

Ordem de Compra, os quantitativos, marca e valores nela descritos. Em caso de 

desacordo com o registrado, deverá entrar em contato com a Feas a fim de sanar 

possíveis erros. 

18.4. A entrega dos insumos deverá ser efetuada em até 15 dias 

consecutivos a partir do recebimento da Ordem de Compra, em qualquer das 

unidades abaixo dispostas: 

18.4.1. Hospital do Idoso Zilda Arns-Hiza: localizado na Rua 

Lothário  Boutin,  n.° 90, Bairro Pinheirinho, Curitiba, Paraná; 

18.4.2. Centro Médico Comunitário Bairro Novo: localizado na 

Rua Jussara, n.° 2.234, Bairro Sitio Cercado, Curitiba, Paraná; 

Pregão Eletrônico n° xx/2022 — Feas Página 32 de 54 



Feas 

R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

(41) 3316-5927 
www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

18.4.3. Unidade de Pronto Atendimento Tatuquara — UPA 

Tatuquara: localizada na Rua Jornalista  Emilio  Zolá Florenzano, n.° 

835, Tatuquara, Curitiba, Paraná; 

18.4..4. Unidade de Pronto Atendimento Fazendinha — UPA 

Fazendinha: R. Carlos Klemtz, 1883 — Fazendinha, Curitiba, Paraná, 

18.4.5. Almoxarifado Feas: Rua Cyro Correia Pereira, n.°667 

(Condomínio empresarial Valentini — Barracão 07'), Cidade Industrial 

de Curitiba, Curitiba, Paraná; 

18.4.6. UPA CIC: Rua Senador Accioly Filho, n.° 3370, Cidade 

Industrial de Curitiba, Curitiba, Paraná; 

18.4.7. UPA Boqueirão: Rua Professora Maria de Assumpção, n.° 

2590 — Boqueirão, Curitiba, Paraná; 

18.5. As entregas deverão ocorrer nas quantidades e locais determinadas 

na Ordem de Compra, no horário das 08 h ás 11h3Omin e das 13 h ás 16h30min de 

segunda a sexta-feira, livre de quaisquer outros encargos, sejam fretes, carretos, 

taxas ou outros presentes às Notas Fiscais correspondentes. Considerar-se-6 em 

mora no dia seguinte ao vencimento deste prazo. 

18.6. Para maiores informações sobre a entrega dos produtos entrar em 

contato com a Sra. Fabiana Martins, na Feas, localizada na Rua Lothário  Boutin,  n°: 

90, Bairro: Pinheirinho. CEP: 81.110.522 Curitiba — PR, Telefones: (41) 3316-

5942/3316-5905. 

19— Das obrigações 

19.1. Após a emissão da ordem de compra/assinatura do contrato, as 

partes assumem obrigações reciprocas. 

19.2. As obrigações da Contratada e do Contratante são as descritas no 

Termo de Referência, parte integrante deste Edital. 
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19.3. As despesas decorrentes da entrega do objeto em desacordo com 

as condições impostas na licitação são de responsabilidade da Contratada. 

19.4. É vedada a troca da marca e/ou do modelo do produto ofertado, sob 

pena da recusa pela Feas e possibilidade de abertura de procedimento de 

pena lização. 

19.5. Ficam designados como Gestor e Suplente da contratação 

decorrente deste Pregão Eletrônico e para o exercício das atribuições constantes do 

artigo 17 e outros correlatos do Decreto Municipal n° 610/2019, os respectivos 

servidores: Fabiana Martins  (mat.  1427) e Edemilson Marcos Ribeiro  (mat.  146). 

20— Do Pagamento 

20.1. Os pagamentos serão efetuados no prazo de trinta dias após a 

entrega dos produtos e a avaliação completa e total dos itens pelo Almoxarifado, 

mediante apresentação da nota fiscal emitida pela contratada, observado em todo o 

caso, o disposto nos artigos 78, incisos XIV e XV da Lei 8.666/93. 

20.2. A empresa deverá apresentar notas fiscais de acordo com o contido 

na Ordem de Compra recebida, a fim de que se possam efetuar os pagamentos cor- 40  
respondentes. 

21 — Das Penalidades 

21.1. Se a licitante adjudicada deixar de entregar o objeto licitado por 

qualquer motivo e/ou recusar os serviços dentro do prazo de validade da proposta 

ou o fizer fora das especificações e condições pré-determinadas e ainda em 

qualquer outra hipótese de inexecução parcial ou total do contrato, poderão ser 

aplicadas as penalidades seguintes, independente de outras previstas em lei, 

facultada defesa prévia ao interessado: 

21.1.1. Advertência. 
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21.1.2. Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor da 

ordem de compra relativa ao item em atraso, limitado até o prazo máximo de 10 

dias. Vencido o prazo de que se trata este item, o pagamento poderá ser cancelado 

ou o contrato ser rescindido, a critério da Administração. 

21.1.3. Multa punitiva de 10% (dez por cento) sobre o valor total do item 

registrado, no caso de transcorrer o prazo previsto do item 21.1.2. e persistir o 

inadimplemento. Caso se trate do fornecimento de item essencial, cuja 

descontinuidade na entrega possa acarretar danos e prejuízos aos setores 

assistenciais das unidades administradas pela Feas, a multa punitiva poderá ser 

fixada em até 15% (quinze por cento), conforme relatório de impacto. 

21.1.4. As multas de mora e punitiva poderão ser cumuladas. 

21.1.5. Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Feas, pelo pra-

zo não superior a 05 (cinco) anos, penalidade essa a ser aplicada pela autoridade 

competente, segundo a natureza da falta e o prejuízo causado A Administração Pú-

blica, de acordo com a Lei Federal n° 10520/02. 

21.1.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Feas, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovi-

da a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resul-

tantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior, de 

acordo com a Lei Federal n° 8666/93. 

21.2. As penalidades de multa de mora e punitiva serão aplicadas, 

observado o procedimento no Decreto Municipal 610/2019. 

21.3. As multas serão descontadas dos pagamentos eventualmente 

devidos e, ainda, nos casos em que não haja fatura em aberto, ou vincenda, será 

notificada a empresa, que deverá, no prazo máximo estipulado pela Feas, depositar 

o valor correspondente à penalização, em conta a ser informada pela Contratante. 
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21.4. Na hipótese do pagamento das multas não ocorrer na forma prevista 

no item anterior, escoado o prazo de 5 (cinco) dias, contados da data do 

recebimento, pela detentora, da respectiva notificação, a cobrança será objeto de 

medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis, incidindo correção monetária no 

período compreendido entre o dia imediatamente posterior à data final para liquidar 

a multa e aquele em que o pagamento efetivamente ocorrer. 

21.5. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de 

outras. 

21.6. Sem prejuízo da aplicação, à detentora, das sanções cabíveis, a 

Administração recorrerá às garantias constituídas, a fim de se ressarcir dos 

prejuízos que lhe tenham sido decorrentes do contrato e promover a cobrança 

judicial ou extrajudicial de perdas e danos. 

21.7. Ficam as participantes cientes de que, na hipótese de constatação 

de formação de conluio ou diante do indicio de qualquer crime previsto na Lei de 

Licitações, o caso será oficiado ao Ministério Público, sem prejuízo das medidas 

Administrativas a serem aplicadas contra quem der causa ao crime. 

22— Disposições Gerais 

22.1. Reserva-se à autoridade competente o direito de revogar no todo ou 

em parte a presente licitação visando o interesse da Administração Pública, devendo 

anulá-la por ilegalidade, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme 

dispõe o artigo 49 e parágrafos da Lei Federal n° 8666/93. 

22.2. Farão parte integrante da ata de registro de preços, independente 

de transcrição, as instruções contidas neste edital de embasamento e os 

documentos nele referenciados, além da proposta apresentada pela empresa 

vencedora. 

22.3. Quando os primeiros classificados estiverem impossibilitados de 

cumprir com o fornecimento (devidamente justificado e aceito pela Administração) as 
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